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Käsitellyt asiat
§ 209

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

§ 210

Pöytäkirjan tarkastus

§ 211

Ajankohtaiset asiat

§ 212

Valdemarin vuokrasopimuksen jatkaminen Koskipuiston alueella, Jäämerentie

§ 213

Lisäalueen vuokraaminen paikoitusalueeksi tontille 9-9024-2

§ 214

Asemakaavan mukaisten asuintonttien vyöhykehinnoittelu

§ 215

Asemakaavan muutos korttelin 11 tontti 13, Korkalonkatu 31

§ 216

Asemakaavan muutos ja tonttijako 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereinen
VP-alue, Vierustie

§ 217

Maankäyttösopimus / 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereinen M-alue,
Joulutontuntie

§ 218

Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa korttelin 5605 viereinen M-alue,
Joulutontuntie

§ 219

Asuntotontin 16-3017-2 varaaminen Syväsenvaarassa

§ 220

Asuntotontin 16-3017-3 varaaminen Syväsenvaarassa

§ 221

Asuntotontin 16-3017-1 varaaminen Syväsenvaarassa

§ 222

Konsernihallinnon riskienhallintasuunnitelma 2022

§ 223

Riskienhallintaraportti 2021

§ 224

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten
työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi
lainsäädännöksi

§ 225

Kuuleminen aluehallintoviraston harkitsemasta hallinnollisesta ohjauksesta

§ 226

Toimiohjeen antaminen Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle

§ 227

Yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohje Ounastähti
kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokouksiin

§ 228

Vuoden 2022 osallistuvaan budjetointiin varatun määrärahan käyttö erillisen
valmistelun pohjalta lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen

§ 229

Ehdotukset Lapin hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, toimitiloista ja
sopimuksista / täydennykset

§ 230

XV Suomalais-Unkarilainen ystävyyskaupunki konferenssi Veszprémissä
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§ 231

Vastaus kuntalaisaloitteeseen

§ 232

Toimielinten esittelijöiden määrääminen / Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

§ 233

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkanimitys

§ 234

Kaupunginsihteerin sijaisen määrääminen

§ 235

Esittelijä poisti asian esityslistalta

§ 236

Toimielinten kokoukset 1.8.2022 alkaen

§ 237

Kaupunginvaltuuston 23.5.2022 päätösten täytäntöönpano

§ 238

Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

§ 239

Ilmoitusasiat

Lisäpykälät
§ 240

LISÄPYKÄLÄ: Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin / yhteisöihin ja
toimiohjeiden antaminen / KAS asunnot

§ 241

Muut asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet
Susanna Junttila, puheenjohtaja
Eemeli Kajula, 1. varapuheenjohtaja
Päivi Alaoja, 2. varapuheenjohtaja
Päivi Alanne-Kunnari
Terhi Heikkilä
Reijo Jylhä
Miikka Keränen
Henri Ramberg
Sara Seppänen
Riku Tapio
Timo Tolonen
Muut saapuvilla olleet
Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, sihteeri
Heikki Autto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 15:18
Pertti Lakkala, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Juha-Pekka Mikkola, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Hanna Haurinen, vs. kaupunginlakimies
Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies
Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Poissa

Mikkel Näkkäläjärvi, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Susanna Junttila
Puheenjohtaja

Eeva-Maarit Aikio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
21.06.2022

21.06.2022

Riku Tapio

Henri Ramberg
§:t 210-212, 228

20.06.2022
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Timo Tolonen
§:t 213-227, 229-242
Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
21.6.2022 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 209
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
Läsnä
Läsnä
Poissa
kokoushuoneessa etäyhteydellä
Pj. Susanna Junttila X
1. vpj Eemeli Kajula X
2. vpj Päivi Alaoja
X
Päivi Alanne-Kunnari
X
Terhi Heikkilä
X
Reijo Jylhä
X
Miikka Keränen
X
Henri Ramberg
X
Sara Seppänen
X
Riku Tapio
X
Timo Tolonen
X
Heikki Autto
X
Pertti Lakkala
X
Mikkel Näkkäläjärvi
X
Juha-Pekka Mikkola
X
Ulla-Kirsikka Vainio X
Eeva-Maarit Aikio
X
Heini-Tuuli Onnela
X
Hanna Haurinen
X
Jenni Saukkoriipi
X
Marja Marjetta
X
Jaakko Rantsi
X
Nimi

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin lukuun
ottamatta pykälää 236, jonka esittelijä poisti esityslistalta.
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§ 210
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Henri Ramberg ja Riku Tapio.
Seuraavina vuorossa ovat Reijo Jylhä ja Timo Tolonen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.6.2022.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henri Ramberg ja Riku Tapio.
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§ 211
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset
katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.
Päätös
Lapin lennoston komentaja eversti Tuukka Karjalainen vieraili kaupunginhallituksen
kokouksessa kertomassa ajankohtaisista asioista. Johanna Aho oli paikalla vierailun
aikana.
Toimialajohtaja Jaakko Rantsi kertoi yritysbarometrin tuloksista.
Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.
Eemeli Kajula kertoi terveiset tilajaostosta.
Sara Seppänen kertoi terveiset lapsiperhe- ja nuorisoasioidenjaoston kokouksesta.
Henri Ramberg kertoi terveiset elinvoimalautakunnan, ympäristölautakunnan ja
vanhusneuvoston kokouksista.
Reijo Jylhä kertoi terveiset sivistyslautakunnan kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Hanna Haurinen saapui kokouspaikalle klo 12.44 eversti Karjalaisen esityksen aikana.
Jaakko Rantsi poistui kokouksesta klo 14.05 yritysbarometrin esittelyn jälkeen.
Tämän pykälän jälkeen pidettiin asioiden esittelyjä, jotka on kirjattu kyseisiin pykäliin.
Heikki Autto liittyi kokoukseen esittelyiden aikana klo 15.18. Kaupunginhallitus piti
kokoustauon klo 15.21 - 15.42 esittelyjen välissä.
Puheenjohtaja totesi tauon jälkeen läsnäolijat. Henri Ramberg oli poistunut
kokouksesta tauon aikana, muut olivat paikalla. Timo Tolonen valittiin
pöytäkirjantarkastajaksi Henri Rambergin sijaan loppukokouksen ajaksi. Henri
Ramberg saapui kokoukseen klo 15.50 esittelyjen aikana.
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§ 212
Valdemarin vuokrasopimuksen jatkaminen Koskipuiston alueella, Jäämerentie
ROIDno-2022-2345
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Manninen
sakari.manninen@rovaniemi.fi
tontti-insinööri
Liitteet

1 vuokrasopimusmalli
Rovaniemen kaupunki on vuokrannut Lapin Pitopalvelu Oy:lle karttaliitteen mukaisen
n. 1190 m2 suuruisen määräalan tilasta 698-401-138-4. Vuokrasopimus loppuu
31.12.2023. Alueen vuokra v. 2021 oli 1753,24 e (ind. 1974). Lapin Pitopalvelu Oy on
pyytänyt vuokrasopimuksen jatkamista. Alue on voimassa olevan kaavan mukaan VL-

alueella, jossa rakennukselle on osoitettu 350 krs-m2 rakennusoikeus. Vuokra-alue on
kirjattu hakijan nimiin KTJ-järjestelmässä ja alueen laitostunnus on 698-401-138-4-L6.
Alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka vuoksi vuokrasopimusta voitaisiin
jatkaa enintään 10 vuodella huomioituna toiminnan jatkettavuuden mahdollisuus.
Nykyisen sopimuksen hinnoittelu perustuu kaupunginhallituksen päätökseen
26.11.2001, joka on vanhentunut. Hinnoittelusta Koskipuiston alueella olevaan
toimintaan on teetetty ulkopuolinen arvio, jonka perusteella vuosivuokraksi
muodostuu 2200 euroa/vuosi. Hinnoitteluun vaikuttaa asemakaavan käyttötarkoitus
ja toiminnan luonne (jatkuva/kausiluonteinen). Puistossa ja kausiluonteisena
toimintana vuokrataso on alhaisempi kuin kaavan mukaisella liiketontilla ja
ympärivuotisena toimintana.
Alkuperäinen sopimus on laadittu vuonna 1989 ja se tulee samalla uusia
kaupunginhallituksen hyväksymän sopimuspohjan mukaiseksi. Alkuperäisen
sopimuksen mukaiset ehdot pysäköintialueesta ja sen käytöstä jäävät kuitenkin
voimaan.
Kaupunki varaa oikeuden tarkistaa vuokraa käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden
yms. kaavassa osoitetun muutoksen perusteella, kun vireillä aluetta koskeva
asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Rovaniemen kaupunki päättää vuokrata karttaliitteen mukaisen n. 1190 m2 suuruisen
määräalan vuokrasopimusta tilasta 698-401-138-4 (laitostunnus on 698-401-138-4-L6)
Lapin Pitopalvelu Oy:n kanssa seuraavin ehdoin:
1. Vuokra-aika on 10 vuotta.
2. Vuosivuokra on 2200 euroa sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 2017.
3. Kaupunki varaa oikeuden tarkistaa vuokraa käyttötarkoituksen,
rakennusoikeuden yms. kaavassa osoitetun muutoksen perusteella, kun vireillä
aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
4.
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4. Jos vuokra-alue kaavoitetaan tontiksi, on vuokramies velvollinen maksamaan
tontin lohkomisesta kaupunginhallituksen määräämän maksun.
5. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot ja liitteenä
olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.
6. Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.11.2022 mennessä. Kun uusi sopimus on
allekirjoitettu, niin vuokra-alueesta 1.12.1989 allekirjoitettu vuokrasopimus ja
22.3.2002 allekirjoitettu vuokrasopimuksen muutos lakkaavat.
Päätös
Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Timo Tolonen esitti, että vuokra-aika on 15 vuotta. Puheenjohtaja totesi, että esitys
raukeaa kannattamattomana. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin Pitopalvelut Oy; Paikkatieto ja tonttipalvelut: Pertti Onkalo, Outi Martikainen,
Sakari Manninen
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§ 213
Lisäalueen vuokraaminen paikoitusalueeksi tontille 9-9024-2
ROIDno-2022-2187
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 karttaliite
2 Maanvuokrasopimusmalli
Kiinteistö Oy Rovaniemen Teollisuuskatu 15 on hakenut tonttiin 9-9024-2 nelostien
puolelta rajoittuvan alueen vuokraamista paikoitusalueeksi. Tontilla toimii mm. Puuilo-
myymälä. Esitetty alue on asemakaavamerkinnältään suojaviheraluetta (EV).
Kaupunginhallitus on aiemmin päätöksellään 4.6.2012 § 226 vuokrannut kyseessä
olevaa suojaviheraluetta vastaavaan käyttöön. Vuokraa määritettäessä voidaan
käyttää edellä mainittuun päätökseen perustuvaa neliöhintaa.
Vuokrattavalla alueella sijaitsee Rovaniemen Verkko Oy:n maakaapeleita.
Vuokrasopimus tulee olla irtisanottavissa, mikäli kaupunki tarvitsee suojaviheraluetta
muuhun käyttöön. Näistä johtuvat erityisehdot on huomioitu liitteenä olevassa
vuokrasopimusmallissa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vuokrata Kiinteistö Oy Rovaniemen Teollisuustie 15:lle

karttaliitteen mukaisen, noin 1624 m2 alueen rekisteröidystä yleisestä alueesta 698-9-
9908-0 seuraavin ehdoin:
Alue vuokrataan paikoitusalueeksi.
Vuokra-aika on 10 vuotta.
Vuosivuokra on 624,27 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 2017.
Vuokrasopimus on allekirjoitettava 31.8.2022 mennessä.
Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Rovaniemen Teollisuustie 15 c/o DEAS Asset Management, paikkatieto- ja
tonttipalvelut Onkalo, Björkbacka ja Martikainen
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Kaupunginhallitus, § 32,31.01.2022
Kaupunginhallitus, § 214, 13.06.2022
§ 214
Asemakaavan mukaisten asuintonttien vyöhykehinnoittelu
ROIDno-2022-130
Kaupunginhallitus, 31.01.2022, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Liite 1 AO tonttien hintavyöhykkeet
2 Liite 2 AR tonttien hintavyöhykkeet
3 Liite 3 AK tonttien hintavyöhykkeet
Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että Rovaniemen kaupunki siirtyy asemakaavan
mukaisissa asuintonttien hinnoittelussa kohteittain määritettävistä hinnoista
vyöhykehinnoitteluun.
Vyöhykehinnoittelun käyttöönotto on perustelua, jotta kaupungin käyttämät
hinnoitteluperusteet saadaan yhtenäistettyä, hinnoittelusta tulee avoimempaa,
vuokrasopimuksiin liittyvät tontin lunastukset sekä vuokrasopimusten uusimisen
yhteydessä määritettävät korotukset olisivat paremmin ennakoitavissa sekä
kaupungin käytäntö yksinkertaistuisi ja tulisi suoraviivaisemmaksi.
Toimivan ja pitkäjänteisen maapolitiikan ja tontinluovutuksen edellytyksenä on avoin
ja tasapuolinen hinnoittelu. Kaupungin tavoitteena on luovuttaa tontteja
asuntorakentamiseen palvelujen kannalta tarkoituksenmukaisilla paikoilla
kohtuullisella hintatasolla.
Nykytilanne on, että kaupunki päättää hinnoittelun tonteille
alueittain erillispäätöksillä. Erillispäätöksiä tehdään uusien asemakaavojen yhteydessä
tai kun alueella on tarve uudistaa hinnoittelu vuokrasopimusten jatkamisen
yhteydessä tai vuokralaisen halutessa lunastaa vuokratontti. Lisäksi on tehty
erillispäätöksiä laajemmista alueista mm. Nivavaarassa. Suurella osalla asemakaava-
aluetta ei ole voimassa olevaa hinnoittelua asuintonteille.
Hinnoitteluperiaatteet
Kaupungin tulee tonttien hinnoittelussaan käyttää perusteena käypää markkina-arvoa
luovuttaessaan maa-alueita, jottei kunta julkisena toimijana vääristä kilpailua
markkinoilla. Valtiontukisäännöksiä on sovellettava myös maankäyttösopimuksissa.
(KunL 130 §)
Hinnoittelun valmistelun tueksi tilattiin vyöhykehinta-arviot kesällä 2021 Newsec
Advisory Finland Oy:tä. Selvitys on laadittu markkinaperusteistena. Markkina-arvolla
tarkoitetaan toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välisiä kauppoja.
Arvonmääritys tapahtuu toteutuneiden vertailukauppojen perusteella. Esityksessä on

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
13.06.2022

16/2022

12 (126)

hinnoittelu määritetty ulkopuolisen arvion keskihinnan (markkina-arvon) alapuolelle,
jotta edesautettaisiin kohtuuhintaista asumista.
Asuintonttien vyöhykehinnoittelu on voimassa toistaiseksi ja hinnoittelua tarkistetaan
elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Hinnoittelun ajantasaisuuden
varmistamiseksi markkinahintaa tulee tarkistaa n. kolmen - viiden vuoden välien tai
tarvittaessa, mikäli markkinahinnat muuttuvat merkittävästi.
Vaikutukset
Vyöhykehinnoittelun käyttöönotolla ei ole vaikutusta voimassa oleviin
maanvuokrasopimuksiin. Hinnoittelua käytetään asemakaavan mukaisten uusien
tonttien luovutuksessa, vuokrasopimuksen mukaisen tontin lunastamisessa, mikäli
sopimuksessa ei ole erikseen muuta sovittu sekä maanvuokrasopimusten jatkamisen
yhteydessä maanvuokran määrittämiseksi. Vyöhykehinnoittelu selkeyttää kaupungin
toimintaa ja palvelua sekä on merkittävästi avoimempaa toimintaa vuokralaisiin
nähden verrattuna nykytilanteeseen. Hinnoittelua voidaan myös käyttää
maankäyttösopimusten mukaisen korvauksen määrittelyssä.
Tonttien hintojen muutokset verrattuna tällä hetkellä voimassa oleviin hinnotteluihin
ovat vähäiset. Vyöhykehinnoittelu tasaa kuitenkin eroja alueiden välillä sekä ottaa
paremmin huomioon tonttien erityispiirteet, joilla on merkitystä tontin hinnan
muodostumisessa. Suurin muutos on uusien alueiden tonttien hinnoittelussa
Vennivaaran ja Pöykkölän alueilla, jossa nykyisellä voimassa oleva hinnoittelulla ei
pystytä kattamaan pientaloalueen kunnallistekniikan kustannuksia.
Omakotitonttien hinnoittelu (AO, AP)
Omakotitonteille esitetään 6 hintavyöhykettä liitekartta 1:n mukaisesti.
Vyöhyke Hinnoittelu €/m2
I

ei hinnoitella

II

40 - 80

III

35 - 55

IV

30 - 40

V

20 - 30

VI

12 - 25

Yhtiömuotoisten tonttien hinnoittelu
Rivitalotonteille (AR) esitetään 3 hintavyöhykettä liitekartta 2:n mukaisesti. AR
hinnoittelun mukaisesti hinnoitellaan myös AP tontit, joilla on rakennusoikeutta yli
400 kem2.
Vyöhyke

Hinnoittelu €/kem2

I

200 - 300 - 400

II

120 - 180 - 250

III

40 - 80 - 120

Kerrostalotonteille (AK) esitetään 4 hintavyöhykettä liitekartta 3:n mukaisesti.
Vyöhyke

Hinnoittelu €/kem2

I

350 - 425 - 500
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IV
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Vyöhykkeen sisällä arvon määrittämisessä käytetään liitteiden mukaisia taulukkoja,
joilla arviota tarkennetaan vyöhykkeen minimi- ja maksimihinnan välillä perustuen
taulukon mukaisiin kriteereihin. Mikäli hinnoiteltavalla tontilla on useita alentavia tai
korottavia erityistekijöitä, ne eivät kumuloidu täysimääräisenä vaan kumuloituminen
johtaa ala- tai ylärajan soveltamiseen.
Vaikuttavia tekijöitä ovat mm: tontin sijainti vyöhykkeellä, kulkuyhteydet,
pysäköintijärjestelyt, maaperän laatu tai rakentamiseen liittyvät normaalista
poikkeavat ratkaisut rakenteiden, materiaalien, melun tai liikenteen vuoksi.
Kaupunki voi tarvittaessa teettää uuden kohdekohtaisen arvion, jos on syytä olettaa,
että tontin arvo poikkeaa merkittävästi vyöhykehinnasta kuten ns. rantatontit. Jos
uuden arvion perusteella määritelty hinta eroaa tämän hinnoittelupäätöksen
mukaisesta vyöhykehinnasta, tuodaan se hallintosäännön mukaisen toimielimen
hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunki voi luovuttaa asuintontteja tarjouskilpailujen
perusteella, jolloin hinta määräytyy avoimen hintakilpailun perusteella.
Vuokrattujen asuintonttien lunastushinta ja tonttien myynti
Kaupunki on sitoutunut noudattamaan maanvuokrasopimuksen mukaista
ehtoa tontin lunastamisesta tietyllä hinnalla. Mikäli ehdon ei katsota enää olevan
voimassa, lunastettavan vuokratontin käypä myyntihinta vastaa voimassa olevaa
vyöhykehinnoittelua. Mikäli maanvuokrasopimuksissa ei ole määritetty ehtoa tontin
lunastamiselle ja vuokralainen haluaa ostaa tontin, käypä myyntihinta vastaa
voimassa olevaa vyöhykehinnoittelua.
Maapoliittisen ohjelman mukaisesti asuintontit voidaan joko vuokrata tai myydä.
Kaupunginhallitus tai muu toimivaltainen toimielin päättää erikseen, mikäli tontti
luovutetaan vain vuokraamalla.
Vuokranalennukset
Vanhojen sopimusten jatkamisten yhteydessä kaupunginhallituksen 12.5.2014 § 221
ja 29.3.2016 § 125 päättämät maanvuokran porrastusperiaatteet uuden
sopimuskauden alkaessa pysyvät edelleen voimassa ja ne tasaavat vuokran nousun
vaikutusta. Päätöksiä on syytä tarkentaa siltä osin, ettei maanvuokra voi kuitenkaan
pienentyä sopimusta uusittaessa. Sopimuksia jatkettaessa on oleellista, että
vuokraperuste määräytyy muutoin samoin kuin uutta sopimusta laadittaessa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AO-tonteille
liitteen 1 mukaisesti
2. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AR ja vastaaville -
tonteille liitteen 2 mukaisesti
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3. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AK-tonteille
liitteen 3 mukaisesti
4. Hinnoittelun määrittämiseksi vyöhykkeen sisällä käytetään liitteiden mukaisia
taulukkoja. Vyöhykkeen hinnoitteluvälin sisällä hinnan päättää toimielin tai
määräämänsä tonttia koskevan luovutuspäätöksen yhteydessä.
5. Päätöksen mukaisen vyöhykehinnat tulevat voimaan 1.3.2022
alkaen. Hinnoittelu on sidottu elinkustannusindeksin lukuun 2017 (2021)
Lisäksi
1. Voimassa olevien tonttien hinnoittelupäätösten mukaisilla alueilla, vuokralaisilla
on oikeus lunastaa tontti aluetta koskevan hinnoittelupäätöksen ja
vuokrasopimuksen mukaisesti 31.12.2022 asti, jonka jälkeen vyöhykehinnoittelu
astuu voimaan.
2. Asuintontteja koskevia päätöksiä 12.5.2014 § 221 ja 29.3.2016 §
125 täydennetään siten, että vuokrasopimusta uusittaessa uuden vuokrakauden
ensimmäisen vuoden vuosivuokra ei voi olla alempi kuin kuin päättyvän
sopimuksen mukainen vuosivuokra.
3. Tämä päätös kumoaa muut asuntotontteja koskevat luovutusehdot hinnoittelun
osalta.
Äänestykset
Asian käsittey JAA Asian palauttaminen EI
Jaa
Henri Ramberg
Riku Tapio
Raija Kerätär
Susanna Junttila
Miikka Keränen
Ei
Eemeli Kajula
Reijo Jylhä
Päivi Alaoja
Timo Tolonen
Terhi Heikkilä
Sara Seppänen
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
1. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AO-tonteille
liitteen 1 mukaisesti
2. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AR ja vastaaville -
tonteille liitteen 2 mukaisesti
3. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AK-tonteille
liitteen 3 mukaisesti
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4. Hinnoittelun määrittämiseksi vyöhykkeen sisällä käytetään liitteiden mukaisia
taulukkoja. Vyöhykkeen hinnoitteluvälin sisällä hinnan päättää toimielin tai
määräämänsä tonttia koskevan luovutuspäätöksen yhteydessä.
5. Päätöksen mukaisen vyöhykehinnat tulevat voimaan 1.3.2022
alkaen. Hinnoittelu on sidottu elinkustannusindeksin lukuun 2017 (2021)
Lisäksi
1. Voimassa olevien tonttien hinnoittelupäätösten mukaisilla alueilla, vuokralaisilla
on oikeus lunastaa tontti aluetta koskevan hinnoittelupäätöksen ja
vuokrasopimuksen mukaisesti 31.12.2024 asti, jonka jälkeen vyöhykehinnoittelu
astuu voimaan.
2. Asuintontteja koskevia päätöksiä 12.5.2014 § 221 ja 29.3.2016 §
125 täydennetään siten, että vuokrasopimusta uusittaessa uuden vuokrakauden
ensimmäisen vuoden vuosivuokra ei voi olla alempi kuin kuin päättyvän
sopimuksen mukainen vuosivuokra.
3. Tämä päätös kumoaa muut asuntotontteja koskevat luovutusehdot hinnoittelun
osalta.
Timo Tolonen esitti Päivi Alaojan, Sara Seppäsen kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn kannalla vastaavat JAA, ja
jotka ovat asian palauttamisen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA -ääntä ja kuusi (6) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on
tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian esittelyn jälkeen klo 15.18-15.40.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 214
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Liitekartta AO hinnoitteluvyöhykkeet 13062022
2 Liitekartta AR hinnoitteluvyöhykkeet 13062022
3 Liitekartta AK hinnoitteluvyöhykkeet 13062022
4 Kartta tontin hintojen vertailu
Vyöhykehinnoittelun luonnoksen pohjalta Paikkatieto - ja tonttipalvelut on
tehnyt laajan vertailu hintamuutoksen vaikutuksista eri alueilla. Pääsääntöisesti
pientalotonttien sekä rivitalotonttien osalta hinnat nousevat noin 5 - 30 %.
Pientalotonttien osalta hinnat nousisivat eniten alueilla, joilla tontin myyntihinta on
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ollut alhainen (8 - 10 euroa/m2), eikä tontin hinta ole kattanut keskimääräisiä
kustannuksia tonttien infran rakentamisesta. Vaikka prosentuaalinen muutos on iso,
keskimääräinen muutos pientalotontin hinnassa on n. 5000 euroa. Vertailussa
olleiden pientalotonttien keskihinta on 22.670 euroa. Vertailun perusteella myös n. 15
- 20 % tonteista hinta voi jatkossa alentua, erityisesti Nivavaaran alueella.
Rivitalotonttien osalta keskimäärinen hinta nousee n. 16 %, nykyisen keskihinnan
ollessa 71 €/kem2. Vertailussa olleiden rivtalotonttien keskihinta on n. 81.000 € ja
tonteilla on keskimäärin rakennusoikeutta n. 1150 kem2.
Kerrostalotonttien osalta hinnat nousevat keskimääräistä enemmän, mutta
kerrostalotontit keskittyvät keskustan lähialueilla, joissa maankäyttö myös tiivistyy ja
yksityisten välisissä kaupoissa vertailuhinnat ovat nousseet merkittävästi. Vertailussa
olleiden, 1. kaupunginosan ulkopuolella vertailussa olleiden AK-tonttien hinta on n. 77
€/kem2 jolla on rakennusoikeutta n. 2100 kem2. Vertailun perusteella AK-tonttien
keskimääräinen hinta olisi n. 160 €/kem2. Vertailussa on huomioitava, että reuna-
alueilla hinta alenee huomattavasti.
Vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä hinnan korotuksen vaikutuksen vaikutusta
alentaa vuokranalennus, jolla uuden vuokrakauden alkaessa ensimmäisenä vuotena
peritään vain 30 % uudesta vuosivuokrasta ja vuokraa nostetaan 7 % vuodessa
perusvuokrasta kunnes täysi vuosivuokra astuu voimaan 10 vuoden kulutta
sopimuksen uusimisesta.
Vertailun perusteella vyöhykehinnoittelu on toimiva, mutta yksittäisissä tapauksissa,
esim, tontin suojelumääräysten vai poikkeavan rakennusoikeuden määrän vuoksi
tontin hinta voi muuttua merkittävästi tai hinta tulee arvioida tarvittaessa erikseen.
Vyöhykkeiden rajauksissa on tehty pieniä korjauksia vertailun perusteella sekä hinnan
tarkemman määrittelyä varten käytettäviä taulukoita on yhtenäistetty erikoistekijöiden
vaikutusten osalta. Kerrostalojen osalta vyöhykkeen välisiä hintoja on tarkistettu.
Lisäksi Ojanperän kaava-alue on lisätty vyöhykehinnoitteluun.
Hinnottelun käyttöönotossa esitetään, että alueilla joilla ei ole voimassa olevaa
hinnoittelua hinnoittelu astuu voimaan kun hinnoittelupäätös on lainvoimainen.
Alueilla, joissa on voimassa oleva hinnoittelupäätös vuokralaisella on oikeus käyttää
sopimuksen ja päätöksen mukaista hinnoittelua 31.12.2025 asti.
Tarkistetuiksi vyöhykehinnoitteluiksi esitetään:
Omakotitonteille esitetään 5 hintavyöhykettä liitekartta 1:n mukaisesti seuraavasti:
Vyöhyke

Vaihteluväli, €/m2

Keskihinta €/m2

I

keskusta-alue, ei hinnoitella

II

40 - 80

60

III

35 - 55

45

IV

30 - 40

35

V

20 - 30

25

VI

12 - 25

16

Rivitalotonteille (AR) esitetään 3 hintavyöhykettä liitekartta 2:n mukaisesti. AR
hinnoittelun mukaisesti hinnoitellaan myös AP tontit, joilla on rakennusoikeutta yli
400 kem2.
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Vaihteluväli €/kem2

Keskihinta €/kem2

I

200 - 400

300

II

120 - 250

180

III

40 - 120

80
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Kerrostalotonteille (AK) esitetään 4 hintavyöhykettä liitekartta 3:n mukaisesti.
Hintavyöhyke

Vaihteluväl, €/kem2

Keskihinta, €/kem2

I

350 - 500

420

II

250 - 350

300

III

150 - 250

200

IV

80 - 200

120

Hinnoittelun määrittämiseksi vyöhykkeen sisällä käytetään liitteiden mukaisia
taulukkoja. Vyöhykkeen hinnoitteluvälin sisällä hinta päätetään tonttia koskevan
luovutuspäätöksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AO-tonteille
liitteen 1 mukaisesti
2. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AR ja vastaaville
- tonteille liitteen 2 mukaisesti
3. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AK-tonteille
liitteen 3 mukaisesti
4. Hinnoittelun määrittämiseksi vyöhykkeen sisällä käytetään liitteiden mukaisia
taulukkoja. Vyöhykkeen hinnoitteluvälin sisällä hinta päätetään tonttia koskevan
luovutuspäätöksen yhteydessä.
5. Päätöksen mukaisen vyöhykehinnat tulevat voimaan kun hinnoittelua koskeva
päätös on lainvoimainen. Mikäli tontti on alueella, jossa on voimassa oleva
hinnoittelu, vyöhykehinnoittelu astuu voimaan viimeistään 31.12.2025.
6. Hinnoittelu on sidottu elinkustannusindeksin lukuun 2017 (2021)
Lisäksi
Voimassa olevien tonttien hinnoittelupäätösten mukaisilla alueilla, vuokralaisella
on oikeus lunastaa tontti aluetta koskevan hinnoittelupäätöksen ja
vuokrasopimuksen mukaisesti 31.12.2025 asti tai käyttää vyöhykehinnoittelun
mukaista hintaa.
Asuintontteja koskevia päätöksiä 12.5.2014 § 221 ja 29.3.2016 §
125 täydennetään siten, että vuokrasopimusta uusittaessa uuden vuokrakauden
ensimmäisen vuoden vuosivuokra ei voi olla alempi kuin kuin päättyvän
sopimuksen mukainen vuosivuokra.
Päätös
Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
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Timo Tolonen esitti, että esitystä ei hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi
kannattamattomana.
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Timo Tolonen jätti pykälään eriävän mielipiteen.
Heikki Autto saapui kokoukseen klo 15.18 Pertti Onkalon esittelyn aikana.
Tiedoksi
Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen
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Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, § 71,24.05.2022
Kaupunginhallitus, § 215, 13.06.2022
§ 215
Asemakaavan muutos korttelin 11 tontti 13, Korkalonkatu 31
ROIDno-2021-684
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, 24.05.2022, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Osallitumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.-21
3 Kaavaluonnoskartta korjattu 9.5.-22
4 Kaavaselostuksen luonnos, päivitetty 9.5.-22
5 Korkalonkatu 31, HAVAINNEKUVAT 5.5.2022
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 11.5.2022
Vireilletulon kuuleminen
1.kaupunginosan korttelin 11 tontin 13, entinen hotelli- ja ravintolaoppilaitos
Oppipoika, asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla kaavoituspäätös
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma yleisesti nähtäville 16.9.-29.9.2021.
Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 15.9.2021 Lapin Kansassa sekä kirjeellä
osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana
palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla
kaavatorilla. Mielipiteitä nähtävilläpidon aikana ei saapunut.
Kaavaluonnoksen laatiminen
Vireillletulon jälkeen on voimassa olevan asemakaavan lisäksi vaihtoehtona laadittu
21.1.2022 päivätty asemakaavan muutosluonnos. Luonnoksessa tontin
pääkäyttötarkoitusta voimassa olevaan kaavaan nähden K-3, liike- ja
toimistorakennusten korttelialue, alueelle voidaan sijoittaa julkisia lähipalveluita,
asuntoja sekä palveluasumista, on tarkennettu muuttamalla sitä niin, että se kuvaa
täsmällisemmin tontin tulevia toimintoja seuraavasti;
Asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialue AL-12. Alueelle voidaan sijoittaa
asuntojen lisäksi palveluasuntoja. Korkalonkadun puolella ensimmäiseen kerrokseen
voidaan sijoittaa ainoastaan katutasoon avautuvia liiketiloja sekä niitä palvelevia apu-
ja varastotiloja. Pysäköinti sijoitetaan pääsääntöisesti maanalaisiin tiloihin.
Kerroslukuja tontilla tarkennetaan tulevan hankkeen mukaisesti niin, että
rakennukset tontilla saavat yhdestä kahteen lisäkerrosta voimassa olevaan kaavaan
nähden. Kerroslukujen korottaminen kaventaa tuolloin rakennusten massaa ja antaa
piha-alueiden suunnittelulle enemmän mahdollisuuksia mm. oleskelulle ja
viheralueiden perustamiselle. Kerrosluvun korottaminen vastaa tuolloin myös
Korkalonkadun toisella puolella olevan kaavan rakennusalojen korkeusasemaa ja
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soveltuu sekä yhtenäistää tuolloin myös alueen kaupunkikuvaa. Kaava huomioi myös
viereisen Korkalonkadun toisella puolella olevan korttelialueen väri- ja
julkisivumateriaaleja. Rakennusoikeus tontilla säilyy voimassa olevan asemakaavan
mukaisena (12000 k-m2).
Valmisteluvaiheen kuuleminen;
Voimassa oleva asemakaava ja 21.1.2022 laadittu ja päivätty asemakaavan
muutosvaihtoehto on pidetty yleisesti nähtävillä 27.1.-9.2.2022. Nähtävilläpidosta
ilmoitettiin kuulutuksella 26.1.2022 Lapin Kansassa sekä kirjeillä
osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana
palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla
kaavatorilla. Mielipiteitä tai lausuntoja nähtävilläpidon aikana ei saapunut.
Tarkennuksia kaavaluonnokseen nähtävilläpidon jälkeen;
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on tullut rakennussuunnittelun osalta esille,
että asemakaavan muutosluonnosta on tullut tarve tarkentaa joidenkin asioiden
osalta. Toripuistikko kadun puoleisen rakennusalan rakennusoikeusmäärät on
yhdistetty yhdeksi rakennusoikeusmääräksi (7000 k-m2). Matalan osan rakennusalan
kerroslukua on korotettu kahdesta kolmeen, jotta viereisten korkeampien
rakennnusmassojen välinen yhdyskäytävä voidaan toteuttaa, koska yhdyskäytävä
edellyttää pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa. Sisäpihalle muodostetaan erillinen
oleskelu- ja leikkialue le-2, jonka alle ei sallita maanalaista rakentamista. Tontin
eteläosassa oleva katosaluevaraus kt, yhdistetään tontin rajalle saakka.
Rakennusten ylintä korkeusasemaa on myös jouduttu
tarkentamaan rakennussuunnittelun edetessä niin, etteivät kattorakenteen ja
yläpohjaan sijoitettava tekniikka sijoitu kyseisen korkeusaseman yläpuolelle. Korjattu
ylin korkeusasema noudattaa lähiympäristön uusien kaavojen tavoitekorkeutta, eikä
poikkea oleellisesti niistä.
Kaavoitus esittää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle, että 21.1.2022 päivätty ja
9.5.2022 korjattu asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen
pohjaksi.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
hyväksyy 1.kaupunginosan korttelin 11 tonttia 13 koskevan asemakaavan
muutosluonnoksen 21.1.2022 päivätyn ja 9.5.2022 korjatun kaavakartan mukaisesti
jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen
laatimisesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti
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nähtäville. Ennen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä on hakijan kanssa
laadittava maankäyttösopimus. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja
kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy
kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.
Päätös
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku
Pyhäjärveä.
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen
mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 215
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Osallitumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.-21
3 Kaavaluonnoskartta korjattu 9.5.-22
4 Kaavaselostuksen luonnos, päivitetty 9.5.-22
5 Korkalonkatu 31, HAVAINNEKUVAT 5.5.2022
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen
mukaisesti, että se hyväksyy 1.kaupunginosan korttelin 11 tonttia 13 koskevan
asemakaavan muutosluonnoksen 21.1.2022 päivätyn ja 9.5.2022 korjatun
kaavakartan mukaisesti jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää
kaavaehdotuksen laatimisesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten
julkisesti nähtäville. Ennen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä on hakijan kanssa
laadittava maankäyttösopimus. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja
kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy
kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Kaupunginhallitus, § 51,22.02.2021
Kaupunginhallitus, § 34,31.01.2022
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, § 36,22.03.2022
Kaupunginhallitus, § 130,14.04.2022
Kaupunginhallitus, § 216, 13.06.2022
§ 216
Asemakaavan muutos ja tonttijako 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereinen VP-alue,
Vierustie
ROIDno-2021-523
Kaupunginhallitus, 22.02.2021, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Liitekartta
2 Sopimusluonnos_suunnitteluvarauksesta_ja_asemakaavoituksen_käynnistämisestä__
Lehto (1)
Lehto Tilat Oyj (Lehto) on jättänyt 8.2.2021 suunnitteluvaraushakemuksen koskien
kaupungin omistuksessa olevan puistoalueen (VP) kaavoittamisesta liike- ja
toimitilarakennusten korttelialueeksi.
Lehdon kanssa on neuvoteltu n. 3000 - 3500 kem2 suuruisen liike- ja
toimitilarakennuksen sijoituspaikasta Lampelan ja Teollisuuskylän alueelle ja
neuvotteluissa on todettu, ettei kaupungilla ole osoittaa hankkeelle soveltuvaa
asemakaavan mukaista tonttia. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Vierustien ja
Viirinkankaantien risteyksen länsipuolella sijaitseva puistoaluetta voitaisiin kehittää
yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi.
Hanke vahvistaisi Lampelan alueen kaupallisia palveluja ja toisi uusia toimijoita
alueelle. Lehdon tavoitteena on, että alueelle voisi avautua uusi
kauppapaikkarakennus vuoden 2022 aikana.
Suunnitteluvarauksen tarkoituksena on, että Lehto ja Rovaniemen kaupunki sopivat
kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla
Rovaniemen kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin
Lehdolle.
Lehto sitoutuu osaltaan toimittamaan kustannuksellaan asemakaavan
ehdotusvaiheessa tarvittavat lähtötiedot tontinkäyttö- ja rakennussuunnitelmat sekä
vuokraamaan tai ostamaan asemakaavalla mahdollisesti muodostuvan tontin
Rovaniemen kaupungin tonttien hinnoittelun mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää myöntää Lehto Tilat Oyj:lle oheisen sopimusluonnoksen
mukaisesti suunnitteluvarauksen liitekartan mukaiselle alueelle seuraavin ehdoin.
1) Suunnitteluvaraus on voimassa kunnes aluetta koskeva asemakaavan muutos on
saanut lainvoiman, kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka elleivät osapuolet
keskenään sovi muuta.
2) Suunniteluvarauksesta maksetaan varausmaksu 7000 euroa, joka palautetaan
mahdollisen vuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaus
peruuntuu Lehdon aloitteesta varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua ei ole
maksettu eräpäivään mennessä varaus katsotaan päättyneeksi.
3) Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla,
sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun
hinnoitteluun ja luovutusehtoihin asemakaavan saatua lainvoiman.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 31.01.2022, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Liitekartta
2 Sopimusluonnos Vierustien kunnallistekniikan siirrosta
Kaupunginhallitus on 22.2.2021 § 51 hyväksynyt suunnitteluvarauksen Lehto Tilat Oyj:
n kanssa koskien yleistä aluetta 698-9-9903-0 (Sopimusalue). Alueella on käynnistetty
asemakaavan muutos, jonka tavoitteena alueen käyttötarkoitus on muuttaa liike ja
toimistotilojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksen vireilletulon kuuleminen on pidetty
18.1 – 1.12.2021.
Sopimusalueella sijaitsee Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n jätevesiviemäri, joka tulee
siirtää viereiselle Vierustien katualueelle. Jätevesiviemäriä uusitaan ja siirretään
samassa yhteydessä myös laajemmalla alueella.
Sopimusalueen osalta on arvioitu, että Rovaniemen kaupungin osuus
siirtokustannuksesta on n. 200.000 euroa. Aluetta koskeva sopimusluonnoksen,
asemakaavamuutoksen ja rakentajan alustavan aikataulun perusteella Napapiirin
Energia ja Vesi Oy siirtää ko. jäteviemärin vuoden 2022 aikana.
Asemakaavan tullessa voimaan tontti luovutetaan suunnitteluvarauksen perusteella
Lehto Oyj:lle aluetta koskevan rakentamiskelpoisen tontin hinnoitteluun perustuen.
Tontin hinnoittelusta pyydetään tarvittaessa ulkopuolinen arvio, jolla varmistetaan
tontin ns. käypä markkinahinta.
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Sopimusalueella siirto ja siitä aiheutuva kustannus voidaan katsoa aiheutuvan
kaupungin maaomaisuuden myyntikuntoon saattamisesta. Kulut viemärin
siirtokustannuksesta osoitetaan kaupunginhallituksen maanhankinnan investointeihin.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen sopimusluonnoksen Napapiirin Energia
ja Vesi Oy:n kanssa.
Siirtokustannus 200.000 euroa kohdennetaan kaupunginhallituksen myynti- ja
korvaustuloihin kustannuspaikalle 1250, projektinumerolle 9000.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.
Päivi Alaoja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki
28 § 5 kohta, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallituksen jäsen).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, 22.03.2022, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
janne.anttila@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Esitys kaavaehdotukseksi 090322
3 Asemakaavan selostus
4 Vuorovaikutuslomake
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 14.3.2022
Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on
sovittu 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen kaavoituksen
käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa
asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle
(kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51). Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitus
liike- ja toimistotiloja palvelevaksi.
Kaavamuutos kuulutettiin vireille 17.11.2021 ja vireille tulo pidettiin nähtävillä 18.11. –
1.12.2021. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti pyynnön lisätä ELY-keskus
osalliseksi kaavamuutokseen.
Laadittu kaavaluonnos pidettiin nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemisessa 27.1.-
9.2.2022. Luonnoksessa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jossa
on rakennusoikeutta 3000 k-m2. Kerrosluku on kaksi. Luonnoksessa on huomioitu
myös tulvaan ja liikennemeluun liittyvät tekijät. Alueella tapahtuvien
kunnallistekniikan muutostöiden vuoksi tontille ei ole tarpeen merkitä
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johtorasitteita. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti kaupungin pyytämän
lausunnon (vuorovaikutuslomake).
Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaa on päivitetty vähäisin teknisluontoisin korjauksin.
Kaavoitus esittää, että kaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen 9.3.20222 päivitetyn
kaavakartan mukaisesti.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9.
kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavamuutos viedään
ehdotusvaiheeseen ja 9.3.2022 päivitetty kaavakartta sekä kaavamuutoksen
yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville. Lehto Tilat Oyj:ltä
peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa
/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku
Pyhäjärveä.
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen
mukaisesti.
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta piti kokoustauon klo 14.55 - 15.00. Tauon jälkeen
puheenjohtaja kävi läpi osallistujat.

Kaupunginhallitus, 14.04.2022, § 130
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
janne.anttila@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Esitys kaavaehdotukseksi 090322
3 Asemakaavan selostus
4 Vuorovaikutuslomake
Ehdotus

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
13.06.2022

16/2022

26 (126)

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti,
että 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavamuutos
viedään ehdotusvaiheeseen ja 9.3.2022 päivitetty kaavakartta sekä kaavamuutoksen
yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville. Lehto Tilat Oyj:ltä
peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa
/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 216
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Anttila, Markku Pyhäjärvi
janne.anttila@rovaniemi.fi, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija, kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Asemakaavan muutos 020622
3 Asemakaavan selostus 020622
4 Vuorovaikutuslomake_ehdotusvaihe
5 Tonttijako
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 2.6.2022
Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on
sovittu 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen kaavoituksen
käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa
asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle
(kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51).
Kaavamuutoksessa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle on

osoitettu rakennusoikeutta 3000 k-m 2. Kerrosluku on kaksi. Kaavoituksen yhteydessä
alueelle on laadittu myös tonttijako.
Kaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 29.4. – 30.5.2022.
Muistutuksia ei jätetty. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti kaupungin
pyytämän lausunnon, joka on huomiotu kaavoituksessa (vuorovaikutuslomake).
Nähtävillä olon jälkeen kaavamääräysiin on tehty vähäinen teknisluontoinen korjaus.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
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kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 9. kaupunginosan
korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavan muutos ja tonttijako
hyväksytään. Lehto Tilat Oyj:ltä peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja
kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 217
Maankäyttösopimus / 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereinen M-alue, Joulutontuntie
ROIDno-2021-193
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi, Pertti Onkalo
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Sijantikartta ja sopimusalue Joulutontuntie
2 Maankäyttösopimus Joulutontuntie allekirjoitettu 01062022
Napapiirillä kiinteistöjen 698-409-88-0-M501 ja 798-409-88-0-M503 on käynnistetty
asemakaavan laatiminen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavaehdotus on ollut
nähtävillä 14.4 - 13.5.2022 välisenä aikana ja maanomistajien kanssa on sen jälkeen
neuvoteltu oheisen liitteen mukainen maankäyttösopimus.
Asemakaavamuutoksessa on maa- ja metsätalousalueesta muodostettu
asuinrivitalojen korttelialue, jolla on rakennusoikeutta 2.218 kem2. Lisäksi alueelle
muodostuu lähivirkistysaluetta 765 m2. Kaupunginhallituksen 12.2.2018 § 46
hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti maankäyttösopimus tulee laatia
silloin, kun maanomistajalle osoitetaan asemakaavalla vähintään 500 kem2 uutta
rakennusoikeutta. Maanomistajan kanssa sovitaan kaupungille suoritettavasta
maankäyttökorvauksesta, jolla maanomistaja osallistuu yhdyskuntatekniikan
rakentamisesta kaupungille aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus määritetään alueen
hintatason ja maanomistajan saaman hyödyn ja arvonnousun perusteella. Käytetyn
korvausperiaatteen mukaisesti maankäyttösopimuksella sovitaan 50 % korvaus
maanarvon noususta, joka käytetään yhdyskuntatekniikan rakentamiseen alueella.
Maanomistajat tai perustettava yhtiö maksaa kaupungille
maankäyttösopimuskorvauksena yhteensä 76.400 euroa. Mikäli asemakaavamuutos
nro 698-2021-7 ei saa lainvoimaa tai tulee voimaan sisällöltään olennaisesti
toisenlaisena, sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen päättämisestä tai muutoksista.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen
kiinteistöjen 698-409-88-0-M500 ja 698-409-88-0-M503 omistajien kanssa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Maanomistajat, Kaavoitus/Pyhäjärvi, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka,
Yhdyskuntatekniikka/Ylinampa
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Elinvoimalautakunta, § 30,02.03.2021
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, § 20,23.02.2022
Kaupunginhallitus, § 96,14.03.2022
Kaupunginhallitus, § 218, 13.06.2022
§ 218
Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa korttelin 5605 viereinen M-alue, Joulutontuntie
ROIDno-2021-193
Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Voimassa oleva asemakaava, rajaus
3 Sopimusluonnos asemakaavoituksen käynnistämisestä, Joulutontuntie
Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan ja tonttijaon muutosta 18.
kaupunginosan korttelin 5605 tonteille sekä viereiselle metsätalousalueelle.
Hakemuksessa esitetään, että asemakaavan ja tonttijaon muutoksella
mahdollistettaisiin alueelle uudisrakentaminen asuinrivitaloille.
Alueella on voimassa 5.5.2003 hyväksytty asemakaava, jossa tonttien 18-5605-1 ja 2
käyttötarkoitus on erillispientalojen korttelialue (AO). Alue käsittää lisäksi
asemakaavan mukaisen metsä- ja maatalousalueen (M).
Kaavoituspäällikkö on käynnistänyt päätökselllään 27.1.2021 asemakaavan ja
tonttijaon muutoksen. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ennen
asemakaavan vireilletuloa laaditaan hakijan kanssa kaavoituksen
käynnistämissopimus ja ennen asemakaavan hyväksymistä maanomistajan kanssa
tulee laatia maankäyttösopimus.
Maanomistajien kanssa on laadittu liitteenä olevan luonnoksen
mukainen kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa sovitaan asemakaavoituksen
käynnistämisestä ja tietyistä siihen liittyvistä ehdoista.
Hallintosäännön mukaisesti elinvoimalautakunta päättää toimialansa suunnittelu- ja
urakkasopimuksista ja muista sopimuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen asemakaavan
käynnistämissopimusluonnoksen.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, 23.02.2022, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
janne.anttila@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Alustava kaavaluonnos
3 Esitys kaavaehdotukseksi_121121
4 Asemakaavan selostus
5 Vuorovaikutuslomake_vireille_valmvaiheet
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 11.2.2022
Maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta 18. kaupunginosan korttelin 5605
erillispientalotonteille (AO) 1 ja 2 sekä viereiselle maa- ja metsätalousalueelle (M).
Tarkoituksena muodostaa alueelle rivitaloasumista. Asemakaavamuutoksen vireille
tulo ja hakemuksen pohjalta laadittu asemakaavan muutosluonnos (alustava
kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 26.4.-10.5.2021. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi
mielipide (vuorovaikutuslomake).
Hakijan toiveesta kaava-aluetta on pienennetty jättämällä muutoksen ulkopuolelle AO
-tontit 1 ja 2. Uudelleen laaditussa kaavaluonnoksessa, 9638 m2:n suuruinen maa- ja
metsätalousalue on muutettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR) ja

lähivirkistysalueeksi (VL). AR -alueen pinta-ala on 8873 m2, jossa on tehokkuusluvulla

e=0.25 laskettuna rakennusoikeutta 2218 k-m2. Kerrosluku on I u1/2. VL-alueen pinta-
ala on 765 m2.

Asemakaavamuutoksen toinen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 18.11.
-1.12.2021. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).
Kaavoitus esittää, että kaavamuutos saatetaan ehdotusvaiheeseen toisen
valmisteluvaiheen, 12.11.2021 päivitetyn, kaavaluonnoksen pohjalta.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jaakko Rantsi, toimialajohtaja
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Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 18.
kaupunginosan korttelin 5605 viereisen M -alueen asemakaavamuutos viedään
ehdotusvaiheeseen ja 12.11.2021 päivitetty kaavakartta asetetaan julkisesti nähtäville.
Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300
euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus.
Päätös
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku
Pyhäjärveä.
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen
mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 14.03.2022, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
janne.anttila@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Alustava kaavaluonnos
3 Esitys kaavaehdotukseksi_121121
4 Asemakaavan selostus
5 Vuorovaikutuslomake_vireille_valmvaiheet
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti,
että 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereisen M -alueen asemakaavamuutos
viedään ehdotusvaiheeseen ja 12.11.2021 päivitetty kaavakartta asetetaan julkisesti
nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja
kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan
maankäyttösopimus.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 218
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi, Janne Anttila
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi, janne.anttila@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö, kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta_010622
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2 Asemakaavan muutos
3 Asemakaavan selostus 020622
4 Vuorovaikutuslomake_ehdotusvaihe
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 2.6.2022
Maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta 18. kaupunginosan korttelin 5605
erillispientalotonteille (AO) 1 ja 2 sekä viereiselle maa- ja metsätalousalueelle (M).
Tarkoituksena muodostaa alueelle rivitaloasumista. Asemakaavamuutoksen vireille
tulo ja hakemuksen pohjalta laadittu asemakaavan muutosluonnos (alustava
kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 26.4.-10.5.2021. Hakijan toiveesta kaava-aluetta on
pienennetty nähtävillä olon jälkeen, jättämällä muutoksen ulkopuolelle AO -tontit 1 ja
2. Asemakaavamuutoksessa järjestettiin toinen valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.
-1.12.2021.
Asemakaavan muutoksessa 9638 m2:n suuruinen maa- ja metsätalousalue on
muutettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR) ja lähivirkistysalueeksi (VL). AR -alueen
pinta-ala on 8873 m2, jossa on tehokkuusluvulla e=0.25 laskettuna rakennusoikeutta
2218 k-m2. Kerrosluku on I u1/2. VL-alueen pinta-ala on 765 m2.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 14.4.-13.5.2022.
Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi muistutus (vuorovaikutuslomake).
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 18. kaupunginosan
korttelin 5605 viereisen maa- ja metsätalousalueen asemakaavan muutos
hyväksytään. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja
kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken on
laadittu maankäyttösopimus.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle
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§ 219
Asuntotontin 16-3017-2 varaaminen Syväsenvaarassa
ROIDno-2022-2298
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Manninen
sakari.manninen@rovaniemi.fi
tontti-insinööri
Liitteet

1 kartta
Kaupungilla on ollut jatkuvassa tonttihaussa asuntotontti 16-3017-2. Tontin hakuaika
oli 19 - 27.5.2022.
Hakuaikana tonttia haki Erkki Kuusela, joka oli ainoa hakija tontille.
Tontti sijoittuu valmistelussa olevalle AO V-vyöhykkeeseen, jonka vyöhykehinnoittelu

on välillä 20 - 30 e/m2 ja perushinta on 25 e/m2. Tontilla on hyvä sijainti vyöhykkeen
sisällä, kaupallisten ja julkisten palveluiden vieressä, niin kyseisen AO V-vyöhykkeen
erikoistekijöiden vaikutustaulukon mukaisesti tontin arvo nousee 5 %:lla, mutta tontin
hankala muoto aiheuttaa normaalista poikkeavia kustannuksia (rinnetontti), joka
alentaa tontin arvoa 5 %. Näin tontin hinnaksi muodostuu 25 e/m2. Vuosivuokra on 5
% myyntihinnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Rovaniemen kaupunki varaa asuntotontin 16-3017-2 Erkki Kuuselalle. Hakijalla on
suoramarkkinointikielto.
Tontin pinta-ala: 1407 m²
Kaavamerkintä: AO 1/2 I
Rakennusoikeus: 281 krs-m²
Tontin varausaika on 1.7. - 31.12.2022.
Varausajalta kaupunki perii Kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204
päätöksen mukaisen varausmaksun 2478,75 euroa, joka muodostuu perusmaksusta
ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa.
Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu
hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.
Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2022 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 1758,75 euroa ja myyntihinta 35175 euroa (v. 2022 ind. 2017).
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Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä
kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (300 euroa
v. 2022).
Tontin varausmaksu 2478,75 euroa jakaantuu seuraavasti:
Tontin vuosivuokra 1758,75 euroa
Lohkomismaksu 720 euroa

3430.alviton.1000.1250.YL34300
3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 35175 euroa
2989.300.1000.1000.projekti9000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa
3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa
3294.300.1000.4300.alviton.YL32940
Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi
Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija sekä Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Mattanen, Martikainen ja Hautaniemi
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§ 220
Asuntotontin 16-3017-3 varaaminen Syväsenvaarassa
ROIDno-2022-1519
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Manninen
sakari.manninen@rovaniemi.fi
tontti-insinööri
Liitteet

1 kartta
Kaupungilla on ollut jatkuvassa tonttihaussa asuntotontti 16-3017-3. Tontin hakuaika
oli 31.3. - 6.4.2022.
Hakuaikana tonttia haki Inside Kiinteistöt Oy, joka oli ainoa hakija tontille.
Tontti sijoittuu valmistelussa olevalle AO V-vyöhykkeeseen, jonka vyöhykehinnoittelu
on välillä 20 - 30 e/m2 ja perushinta on 25 e/m2. Tontilla on hyvä sijainti vyöhykkeen
sisällä, kaupallisten ja julkisten palveluiden vieressä,
niin kyseisen AO V-vyöhykkeen erikoistekijöiden vaikutustaulukon mukaisesti tontin
arvo nousee 5 %:lla, mutta tontin hankala muoto aiheuttaa normaalista poikkeavia
kustannuksia (rinnetontti), joka alentaa tontin arvoa 5 %. Näin tontin hinnaksi
muodostuu 25 e/m2. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Rovaniemen kaupunki varaa asuntotontin 16-3017-3 Inside Kiinteistöt Oy:lle.
Tontin pinta-ala: 1416 m²
Kaavamerkintä: AO 1/2 I
Rakennusoikeus: 283 krs-m²
Tontin varausaika on 1.7. - 31.12.2022.
Varausajalta kaupunki perii Kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204
päätöksen mukaisen varausmaksun 2490 euroa, joka muodostuu perusmaksusta
ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa.
Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu
hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.
Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2022 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 1770,00 euroa ja myyntihinta 35400 euroa (v. 2022 ind. 2017).

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
13.06.2022

16/2022

36 (126)

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä
kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (300 euroa
v. 2022).
Tontin varausmaksu 2490 euroa jakaantuu seuraavasti:
Tontin vuosivuokra 1770 euroa
Lohkomismaksu 720 euroa

3430.alviton.1000.1250.YL34300
3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 35400 euroa
2989.300.1000.1000.projekti9000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa
3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa
3294.300.1000.4300.alviton.YL32940
Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi
Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija sekä Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Mattanen, Martikainen ja Hautaniemi
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§ 221
Asuntotontin 16-3017-1 varaaminen Syväsenvaarassa
ROIDno-2022-2125
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Manninen
sakari.manninen@rovaniemi.fi
tontti-insinööri
Liitteet

1 kartta
Kaupungilla on ollut jatkuvassa tonttihaussa asuntotontti 16-3017-1. Tontin
hakuaika oli 12 - 18.5.2022.
Hakuaikana tonttia haki Nico Romppanen, joka oli ainoa hakija tontille.
Tontti sijoittuu valmistelussa olevalle AO V-vyöhykkeeseen, jonka
vyöhykehinnoittelu on välillä 20 - 30 e/m2 ja perushinta on 25 e/m2. Tontilla on hyvä
sijainti vyöhykkeen
sisällä, kaupallisten ja julkisten palveluiden vieressä, niin kyseisen AO V-vyöhykkeen
erikoistekijöiden vaikutustaulukon mukaisesti tontin arvo nousee 5 %:lla, mutta tontin
hankala muoto aiheuttaa normaalista poikkeavia kustannuksia (rinnetontti), joka
alentaa tontin arvoa 5 %. Näin tontin hinnaksi muodostuu 25 e/m2. Vuosivuokra on 5
% myyntihinnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Rovaniemen kaupunki varaa asuntotontin 16-3017-1 Nico Romppaselle.
Hakijalla on suoramarkkinointikielto.
Tontin pinta-ala: 1430 m²
Kaavamerkintä: AO 1/2 I
Rakennusoikeus: 286 krs-m²
Tontin varausaika on 1.7. - 31.12.2022.
Varausajalta kaupunki perii Kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204
päätöksen mukaisen varausmaksun 2507,50 euroa, joka muodostuu perusmaksusta
ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa.
Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu
perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.
Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2022 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 1787,50 euroa ja myyntihinta 35750 euroa (v. 2022 ind. 2017).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset
sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti
(300 euroa v. 2022).
Tontin varausmaksu 2507,50 euroa jakaantuu seuraavasti:

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Tontin vuosivuokra 1787,50 euroa
Lohkomismaksu 720 euroa

Pöytäkirja
13.06.2022

16/2022

38 (126)

3430.alviton.1000.1250.YL34300
3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 35750 euroa
2989.300.1000.1000.projekti9000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa
3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa
3294.300.1000.4300.alviton.YL32940
Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi
Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija sekä Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Mattanen, Martikainen ja Hautaniemi
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§ 224
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
ROIDno-2022-1915
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mäensivu, Tuomas Mathlein
sanna.maensivu@rovaniemi.fi, tuomas.mathlein@rovaniemi.fi
työllisyyspäällikkö, erityissuunnittelija
Liitteet

1 Liite 1 Esitysluonnos Rovaniemen kaupungin lausunnoksi.pdf
Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen
esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi
lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden
järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin
liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.
Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista
työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille vuoden 2024 lopussa.
Järjestämisvastuun mukaisten palveluiden tuottaminen edellyttäisi lakiluonnoksen
mukaan vähintään 20 000 työllisen työvoimapohjaa. Riittävän työvoimapohjan lisäksi
työllisyysalueelta edellytettäisiin, että se muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen
alueen, joka on työssäkäynnin ja työmarkkinoiden kannalta toimiva. Alueen tulisi olla
asukkaiden ja yritysten kannalta yhtenäinen ja toiminnallinen kokonaisuus niin
työssäkäynnin kuin asumismahdollisuuksien, palveluiden saatavuuden ja esimerkiksi
joukkoliikenteen sujuvuuden suhteen. Rovaniemen kaupunki täyttää 20 000
työvoimapohjan vaatimuksen.
Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset
tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien
rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi
työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi
rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja
kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnanrahoitusvastuu ei myöskään
katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun
osallistumisen ajalta kuten nykyisin.
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille, kunnilla olisi nykyistä
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työttömyysetuuksista syntyvään
rahoitusvastuuseen järjestämällä työttömille palveluja, jotka johtavat tehokkaasti
työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.
Valtiolle jäisi kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän
valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi työvoimapalvelujen yleisestä
ohjauksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä seurannasta ja arvioinnista. Lisäksi
valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut
sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja. Aluehallintovirastolla olisi toimivalta
valvoa kuntien ja kuntayhtymien järjestämisen työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien
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tehtävien lainmukaisuutta. Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja
elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei
ehdoteta siirrettäväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen
pääosin KEHA-keskuksen tehtäviksi. Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.
Rovaniemen kaupunki pitää perusajatusta työvoimapalvelujen siirtämisestä kuntien
järjestämisvastuulle kannatettavana ja hyvänä uudistuksena. Kaupunki esittää
lausunnossaan, että vastuu työllisyydenhoidosta pitäisi olla jokaisen yksittäisen
kunnan vastuulla, jolloin toimintaperiaate olisi rahoitusperiaatteen kanssa yhtenevä.
Rovaniemen kaupunki pitää hyvänä sitä, että valtio sitoutuu korvaamaan tehtävien
siirrosta aiheutuvat kulut täysimääräisesti. Kaupunki esittää kuitenkin huolensa sen
osalta, että lakiluonnoksen laskelmat on tehty vuoden 2019 kustannustoteutumisen
perusteella ja esittää, että valtionosuuspohjaan siirtyvien tehtävien kustannukset
määriteltäisiin vuoden 2024 talousarvion perusteella. Esityksen mukaan kuntien
järjestämisvastuulle siirrettävien tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto työ-
ja elinkeinotoimistoista, ELY-keskuksista ja KEHA-keskuksesta kuntiin ja kuntayhtymiin
katsotaan liikkeenluovutukseksi. Kuntiin on toimitettu tässä vaiheessa vasta Lappi
tasoiset htv-laskelmat. Niiden mukaan TE-toimiston henkilötyövuosimäärä Lapissa on
127 htv:ta. ELY-keskuksesta siirtymässä olisi Lapin tasolla 3 htv:ta. Lisäksi KEHA-
keskukselta siirtyviä resursseja olisi valtakunnallisesti 130,5 htv:ta. Työ- ja
elinkeinoministeriö käynnistää kesäkuussa 2022 tarkempien kuntakohtaisten
resurssilaskelmien tarkastelun. Rovaniemen kaupunki pitää tärkeänä, että kunnat
saavat määritellä tarvitsemansa tehtävänkuvat ja niihin liittyvän osaamisen.
Rovaniemen kaupunki pitää työttömyysturvamenojen rahoitusvastuun kannustavaa
mekanismia työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn kannatettava. Rovaniemen
kaupunki kuitenkin huomauttaa, että mekanismin toiminta ei huomioi kaikkia
asiakasryhmiä, vaan lisää kaupungin rahoitusvastuuta niiden työnhakijoiden osalta,
jotka eivät suoraan työllisty avoimille työmarkkinoille. Tämän lisäksi Rovaniemen
kaupunki ei kannata esitystä rahoitusvastuun säilymisestä työllistymistä edistävien
toimenpiteiden ajalta. Tämä tulee Rovaniemen kaupungin näkökulmasta johtamaan
tilanteeseen, jossa kuntia ei kannusteta panostamaan vaikeimmin työllistyvien
palveluihin ja heidän palveluprosesseihin. Palvelupolut ja prosessit ovat usein pitkiä,
joissa työllistyminen on epävarmaa tai tapahtuu vasta pitkän ajan kuluessa.
Rovaniemen kaupunki katsoo, että myös hyvinvointialueille tulee säätää osaltaan
vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta, koska usein työttömyyden pitkittymisen
taustalla on myös sosiaalisia tai terveydellisiä haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueille, ei yksittäinen kunta voi omalla
toiminnallaan enää suoraan vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
järjestämiseen. Rovaniemen kaupunki näkee, että esimerkiksi työttömyyden 700
päivän kohdalla hyvinvointialueille tulee sisällyttää velvoitteita ja vastuita, joilla
varmistetaan palveluiden saatavuus.
Liitteenä esitysluonnos Rovaniemen kaupungin lausunnoksi asiaan.
Antamansa lausunnon mukaisesti Rovaniemen kaupunki valmistautuu ottamaan
työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä vastuun. Rovaniemen kaupunki
tekee myöhemmin selvitykset järjestämisvastuusta, sen laajuudesta sekä suhteesta
kaupunkistrategiaansa. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunki tekee ratkaisun
järjestämisvastuusta myöhemmin.
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Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asian ja liitteenä olevan lausunnon tietoonsa saatetuksi.
Rovaniemen kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon liitettäväksi
valtioneuvoston lausuntopalveluun (lausuntopalvelu.fi) määräaikaan 27.6.2022
mennessä ja pyytää työllistämispalveluista vastaavalta elinvoimalautakunnalta esitystä
työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuusta syyskuun loppuun mennessä.
Päätös
Sanna Mäensivu esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Henri Ramberg saapui kokoukseen klo 15.50 Mäensivun esittelyn aikana.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Vastaus lausuntopalveluun 27.6.2022 mennessä
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Kaupunginhallitus, § 370,27.09.2021
Kaupunginhallitus, § 225, 13.06.2022
§ 225
Kuuleminen aluehallintoviraston harkitsemasta hallinnollisesta ohjauksesta
ROIDno-2021-2932
Kaupunginhallitus, 27.09.2021, § 370
Valmistelijat / lisätiedot:
Irene Keskihannu
irene.keskihannu@rovaniemi.fi
hallintolakimies
Lapin aluehallintovirasto on 8.7.2021 pyytänyt Rovaniemen kaupunginhallitukselta
selvitystä 10.5.2021 tehdyn kantelun johdosta. Kantelukirjoituksessa arvostellaan
Rovaniemen kaupungin hallinnon puutteita oikaisuvaatimusten käsittelyajoissa ja
päätösten perusteluissa. Kantelun kohteena ovat elinvoimalautakunnan 26.1.2021 § 8
antama päätös ja 27.4.2021 § 77 antama päätös, jotka koskevat yksityistieavustuksien
myöntämisperusteita.
Kantelussa arvostellaan muun ohella Rovaniemen elinvoimalautakunnan päätöksestä
(26.1.2021 § 8) tehdyn oikaisuvaatimuksen pitkittynyttä käsittelyä ja sitä, että
yksityistieavustuksia koskeva päätös elinvoimalautakunnassa (25.2.2020 § 20) ei
sisältänyt konkreettista hallintopäätöstä. Kantelijan mukaan kysymys oli asian
valmistelusta, johon ei olisi saanut myöntää valituslupaa. Kantelija arvostelee myös
sitä, että elinvoimalautakunta on salannut hänen oikaisuvaatimuksensa.
Kantelija on 10.5.2021 laajentanut kantelua koskemaan Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden lausuntopyynnön salaamista elinvoimalautakunnalta, joka johti lautakunnan
tekemään virheelliseen hallintopäätökseen 22.6.2021 § 111.
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisesti siten, että asia on valmistelun jälkeen
pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan kokoukseen. Elinvoimalautakunnan
26.1.2021 tehdystä päätöksestä tuli neljä oikaisuvaatimusta ja ne olivat osin laaja-
alaisia sekä niissä esitettiin erilaisia vaatimuksia ja perusteita. Oikaisuvaatimusten
käsittelyn valmistelu vaati oikaisuvaatimusten laajaa tutkimista ja arviointia.
Oikaisuvaatimusaika päättyi 23.2.2021. Oikaisuvaatimusten määrä ja valmistelun
laajuus sekä käytettävissä olevat resurssit huomioiden oikaisuvaatimukset käsiteltiin
niin pian kuin mahdollista. Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja
oikaisuvaatimukset käsiteltiin kahden kuukauden kuluttua kokoontuneessa
lautakunnassa. Oikaisuvaatimuksia ei ehditty valmistelemaan maaliskuun kokoukseen
valmistelutoimien laajuus ja käytettävissä olevat voimavarat huomioiden. Tämän
vuoksi oikaisuvaatimukset käsiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksessa 27.4.2021.
Kantelussa mainitusta elinvoimalautakunnan 25.2.2020 (§ 76) tekemästä päätöksestä
on valitettu hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus on 9.3.2021 hylännyt valituksen.
Päätös on lainvoimainen, samoin kuin kantelussa mainitut elinvoimalautakunnan
29.9.2020 ja 27.10.2020 tekemät päätökset.
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Kantelussa arvostellaan sitä, että elinvoimalautakunta on salannut kantelijan
oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslain säännöksiä ja
viranomaisen on huolehdittava yksityisyyden suojasta silloin, kun käsiteltäviin
asiakirjoihin sisältyy yksityisen henkilön tietoja henkilön yksityiselämään liittyvistä
seikoista tai yksityiselämää kuvaavia tietoja.
Kantelun mukaan elinvoimalautakunnalta olisi tahallisesti salattu Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, jonka seurauksena elinvoimalautakunta teki
22.6.2021 § 111 päätöksen puutteellisin tiedoin. Elinvoimalautakunnan 27.4.2021
tekemän päätöksen (§ 75, § 76, § 77 ja § 78) perusteella päivitetty Rovaniemen
kaupungin yksityistieavustukset - asiakirja esiteltiin lautakunnalle tiedoksi
merkitsemistä varten. Elinvoimalautakunta käsitteli asiaa kuitenkin ehdotuksesta
poiketen ja päätti, että 27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:issä hyväksytyt ja 11.6.2021
lainvoiman saaneet yksityistieavustusten myöntämisperusteet tulee panna
välittömästi täytäntöön päätöksen mukaisesti ja yksityistieavustusten
myöntämisperusteet -asiakirja tulee päivittää vastaamaan 27.4.2021 kokouksen 75 -
78 §:issä hyväksyttyä päätöstä. Lisäksi lautakunta päätti lähettää asian myös
kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tässä yhteydessä esittelijältä jäi mainitsematta
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa vireillä olevasta asiasta, koska päätös syntyi
kokouksessa ilman viranhaltijan valmistelua luottamushenkilöiden
esityksestä. Elinvoimalautakunnan kokouksessa 2.7.2021 § 129 lautakunta päätti
poistaa 22.6.2021 tehdyn päätöksen § 111 mitättömänä.
Siltä osin, kun kantelussa moititaan 27.4.2021 tehtyjä elinvoimalautakunnan päätöksiä
ja päätösten sisältöä, Rovaniemen kaupunginhallitus toteaa, että
elinvoimalautakunnan päätöksistä (27.4.2021, § 75, § 76, § 77 ja § 78) on tehty valitus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.
Elinvoimalautakunta antaa hallinto-oikeudelle lausunnon 28.9.2021.
Kanteluasiakirjat sisältävät henkilötietoja, ei julkaista yleisessä tietoverkossa.
Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö laavi/768/2021, 8.7.2021
Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö laavi/768/2021, 4.6.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa Lapin aluehallintovirastolle selvityksenään ja lausuntonaan
edellä olevan selvityksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 225
Valmistelija / lisätiedot:
Irene Keskihannu, Jukka Ylinampa
irene.keskihannu@rovaniemi.fi, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
hallintolakimies, palvelualuepäällikkö
Liitteet
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1 Lapin aluehallintoviraston selityspyyntö 1.6.2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Lapin aluehallintovirastossa on ollut tutkittavana 10.5.2021 vireille tullut kantelu, jossa
on arvosteltu Rovaniemen kaupungin hallinnon puutteita oikaisuvaatimusten
käsittelyajoista ja päätösten perusteluista. Kantelun kohteena ovat
elinvoimalautakunnan 26.1.2021 § 8 antama päätös ja 27.4.2021 § 77 antama päätös,
jotka koskevat yksityistieavustusten myöntämisperusteita.
Rovaniemen kaupunginhallitus on antanut Lapin aluehallintovirastolle selvityksen
kantelun johdosta 27.9.2021, § 370. Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt 1.6.2021
selityspyynnön Rovaniemen kaupungin kaupunginhallitukselle. Kuntalain 10 §:n 2
momentin mukaan aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta
toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Kantelun mukaan esittelijä olisi tahallisesti
salannut elinvoimalautakunnalta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyynnön,
jonka seurauksena elinvoimalautakunta teki 22.6.2021 § 111 päätöksen puutteellisin
tiedoin. Asian selvittyä elinvoimalautakunnan kokouksessa 2.7.2021 § 129 lautakunta
päätti poistaa 22.6.2021 tehdyn päätöksen mitättömänä. Lapin aluehallintoviraston
harkitsee asiassa hallinnollisen ohjauksen antamista. Tämän johdosta Lapin
aluehallintovirasto varaa tilaisuuden lausua asiasta koskien päätöksentekoa
elinvoimalautakunnan kokouksessa 22.6.2021 § 111 ennen asian ratkaisemista.
Rovaniemen kaupungin hallituksen 27.9.2021 antaman selvityksen mukaan
Elinvoimalautakunnan 27.4.2021 tekemän päätöksen (§ 75, § 76, § 77 ja § 78)
perusteella päivitetty Rovaniemen kaupungin yksityistieavustukset - asiakirja esiteltiin
lautakunnalle tiedoksi merkitsemistä varten 22.6.2021. Elinvoimalautakunta käsitteli
asiaa kuitenkin ehdotuksesta poiketen ja päätti, että 27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:
issä hyväksytyt ja 11.6.2021 lainvoiman saaneet yksityistieavustusten
myöntämisperusteet tulee panna välittömästi täytäntöön päätöksen mukaisesti ja
yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirja tulee päivittää vastaamaan
27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:issä hyväksyttyä päätöstä. Lisäksi lautakunta päätti
lähettää asian myös kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tässä yhteydessä esittelijältä jäi
mainitsematta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa vireillä olevasta asiasta, koska
päätös syntyi kokouksessa ilman viranhaltijan valmistelua luottamushenkilöiden
esityksestä. Esittelijä ei ole jättänyt tahallisesti kertomatta asiaa koskevasta hallinto-
oikeuden lausuntopyynnöstä. Kokouksessa esittelijänä toimi varsinaisen esittelijän
sijainen. Lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö oli saapunut
15.6.2021. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja
sen vaikutus asian käsittelyyn on jäänyt havaitsematta. Sen jälkeen kun virhe on
havaittu, on ryhdytty asiaa korjaaviin toimenpiteisiin ja kutsuttu koolle
elinvoimalautakunnan kokous (2.7.2021), jossa päätös on poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus viittaa Lapin aluehallintovirastolle 27.9.2021 § 370 antamaansa
selvitykseensä sekä toimittaa Lapin aluehallintovirastolle edellä olevan selityksen.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä
kokouksessa.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin aluehallintovirasto 15.6.2022 mennessä.
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Nimitysjaosto, § 17,17.05.2022
Kaupunginhallitus, § 226, 13.06.2022
§ 226
Toimiohjeen antaminen Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle
ROIDno-2022-67
Nimitysjaosto, 17.05.2022, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Sandgren
janne.sandgren@rovaniemi.fi
vt. konsernitalouspäällikkö
Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminta on ollut vähäistä kahden edellisen tilikauden ajan,
yhtiön aiemman toiminnan siirryttyä suoraan Rovaniemen kaupungin toteuttamaksi.
Erilaisten hanketoimintojen toteuttaminen on joustavaa toteutta yhtiömuotoisen
toimnnan kautta ja Rovaniemin Kehitys Oy:n toimintaa ollaan muuntamassa
hanketoimintaan sopivaksi. Toiminnan muutosvaihe vaatii aktiivista yhtiön hallinnossa
toimimista sekä hanketoimnnan että yhtiön uuden tavoitteen arviontia ja
suunnittelua. Yhtiöjärjestyksen mukaan Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen
jäsenmäärä on rajattu kolmeen jäseneen. Toiminnan muutosvaiheen sujuvan
toteuttamisen mahdollistamiseksi Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestystä
muutetaan niin että hallituksen enimmäismäärä on kuusi jäsentä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Nimitysjaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen
muuttamiseksi niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi ja että
hallitukseen nimitetään aiemmin esitettyjen hallituksen jäsenten
lisäksi hanketoimintaan ja yhtiön aloitusvaiheen toimintaan perehtyneet jäsenet sekä
kaupungin johtoryhmään kuuluva jäsen.
Päätös
Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esitteli asiaa nimitysjaostolle.
Kaupunginjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösesitys:
Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa Rovaniemen
Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi. Kolme jäsentä
valitaan puolueiden välisen sopimuksen mukaisesti, yksi yrittäjäedustaja
kaupunginjohtajan kutsumana sekä kaksi virkamiesedustajaa.
Nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.
Mari Jolanki poistui kokouksesta ja Susanna Junttila saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana klo 13:41.
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Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 226
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminta on ollut vähäistä kahden edellisen tilikauden ajan,
yhtiön aiemman toiminnan siirryttyä suoraan Rovaniemen kaupungin toteuttamaksi.
Erilaisten hanketoimintojen toteuttaminen on joustavaa toteutta yhtiömuotoisen
toimnnan kautta ja Rovaniemin Kehitys Oy:n toimintaa ollaan muuntamassa
hanketoimintaan sopivaksi. Toiminnan muutosvaihe vaatii aktiivista yhtiön hallinnossa
toimimista sekä hanketoimnnan että yhtiön uuden tavoitteen arviontia ja
suunnittelua. Yhtiöjärjestyksen mukaan Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen
jäsenmäärä on rajattu kolmeen jäseneen. Toiminnan muutosvaiheen sujuvan
toteuttamisen mahdollistamiseksi Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestystä
muutetaan niin että hallituksen enimmäismäärä on kuusi jäsentä.
Nimitysjaosto on päättänyt 17.5.2022 pidetyssä kokouksessa, § 17, esittää
kaupunginhallitukselle, että se antaa Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle
toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että yhtiön hallituksen jäsenten
enimmäismäärä on kuusi. Kolme jäsentä valitaan puolueiden välisen sopimuksen
mukaisesti, yksi yrittäjäedustaja kaupunginjohtajan kutsumana sekä kaksi
virkamiesedustajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimitysjaoston esityksen mukaisesti antaa Rovaniemen
Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi. Kolme jäsentä
valitaan puolueiden välisen sopimuksen mukaisesti, yksi yrittäjäedustaja
kaupunginjohtajan kutsumana sekä kaksi virkamiesedustajaa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustaja
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§ 227
Yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohje Ounastähti kehittämiskuntayhtymän
yhtymäkokouksiin
ROIDno-2022-1911
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän
kunta ja Sodankylän kunta.
Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa.
Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat
valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta
yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien
mukaisessa suhteessa.
Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 15.6.2022
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arviointi
Kuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 28.6.2022 Rovaniemellä.
Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Tilinpäätös 31.12.2021 ja tilikauden tuloksen käsittely
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
Tilintarkastuskertomus
Vastuuvapauden käsittely
Omistajapoliittinen ohjelma 2022
Perussopimuksen ja hallintosäännön päivittäminen
Tarkastuslautakunnan varajäsenen nimeäminen
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ylimääräiseen
yhtymäkokoukseen ja kevätyhtymäkokoukseen sekä antaa toimiohjeen
kokousedustajalle.
Päätös
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Timo Tolonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki
28 § 1 mom 5 kohta). Henri Ramberg valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän
osalta.
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä, että
kevätyhtymäkokouksen osalta asia käsitellään 27.6.2022 pidettävässä
kaupunginhallituksen kokouksessa ja että 15.6.2022 pidettävään ylimääräiseen
yhtymäkokoukseen yhtymäkokousedustajaksi valitaan Heikki Luiro ja että
toimiohjeena kaupunginhallitus päättää pidättyä kaupunginhallituksen 14.4.2022
kokouksessa tehdyssä päätöksessä, § 139.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 151,25.04.2022
Nuorisohallitus, § 11,18.05.2022
Nuorisohallitus, § 15,18.05.2022
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, § 16,19.05.2022
Kaupunginhallitus, § 228, 13.06.2022
§ 228
Vuoden 2022 osallistuvaan budjetointiin varatun määrärahan käyttö erillisen valmistelun
pohjalta lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen
ROIDno-2022-1490
Kaupunginhallitus, 25.04.2022, § 151
Valmistelijat / lisätiedot:
Katja Mäntylä
katja.mantyla@rovaniemi.fi
osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija
Liitteet

1 KH 25.4.2022_ Ehdotus Rovaniemen osallistuvasta budjetoinnista.pdf
Kuntalain 5 luvun 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan
edistää muun muassa järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden
suunnitteluun.
Osana osallisuuden edistämistä Rovaniemellä on valmistelu osallistuvan budjetoinnin
toimintamallia, jota voitaisiin laajamittaisemmin kokeilla ensimmäisen kerran vuosien
2022 ja 2023 aikana. Tavoitteena on, että osallistuvasta budjetoinnista tulee osa
kaupungin jatkuvaa osallisuustyötä.
Osallistuvan budjetoinnin käytäntöjä on Rovaniemellä pilotoitu aiempina vuosina mm.
nuorisovaltuuston ja kulttuuripalveluiden toimesta sekä osana brändityöhön kytkettyä
100 Tekoa -kampanjaa.
Tavoitteet
Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten ja muiden
sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä ja arkeensa. Lisäksi
edistetään kaupungin ja sen sidosryhmien välistä vuoropuhelua ja parannetaan
asukkaiden hyvinvointia.
Osallistuva budjetointi tuottaa konkreettisen lopputuloksen, joka on nähtävissä
lyhyellä aikavälillä. Näin vahvistetaan osallisuuden vaikuttavuutta ja edesautetaan
ihmisten sitoutumista kaupungin kehittämiseen.
Rovaniemellä osallistuvan budjetoinnin erityisiä tavoitteita kaupunginhallitukselle
esitettävässä toimintamallissa ovat:
yhteisöllisyyden edistäminen
kaupungin strategian, hyvinvointisuunnitelman ja kaupunkibrändin toimeenpano
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eri sidosryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja omaehtoisen osallisuuden
vahvistaminen
Kohdentaminen
Jotta osallistuvasta budjetoinnista saadaan mahdollisimman paljon konkreettista
hyötyä, on kehittämistoimintaa syytä rajata. Valmistellun ehdotuksen mukaan
osallistuvaan budjetointiin varattavat määrärahat kohdennettaisiin kahteen teemaan:
1) asuinympäristöjen kehittäminen ja 2) hyvinvoinnin edistäminen.
Asuinympäristöjen kehittäminen linkittyy vahvasti valmisteilla olevan
kaupunkistrategian tavoitteisiin. Ensimmäisenä toteutusvuonna osallistuvan
budjetoinnin määrärahat esitetään kohdennettavaksi Korkalovaaran alueen
kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin.
Hyvinvoinnin edistämisen teema tarkennetaan vuosittain valittavan hyte-
teemavuoden mukaisesti. Tällä hetkellä teemana on lasten ja nuorten mielen
hyvinvoinnin edistäminen.
Toimintamallin kuvaus
Osallistuva budjetointi esitetään toteutettavaksi neljässä vaiheessa: 1) ideointi, 2)
yhteiskehittäminen, 3) äänestäminen ja 4) toteutus. Samanlainen vaiheistus on
käytössä useimmissa osallistuvaa budjetointia hyödyntävissä kunnissa ja
kaupungeissa.
Jotta toimintamallin avulla voidaan saavuttaa aitoa yhteisöllisyyden kasvua, on
prosessin vaiheet syytä jakaa kahdelle vuodelle. Ensimmäisenä vuotena toteutettaisiin
vaiheet ideoinnista äänestämiseen, toisena vuotena olisi valittujen tekojen
toimeenpanon vaihe.
Kaupunginhallitukselle valmistellussa ehdotuksessa ideointivaihe toteutettaisiin
toukokuussa, yhteiskehittäminen elokuussa ja äänestys syyskuussa. Näin osallistuva
budjetointi voitaisiin synkronoida sekä talousarvion valmisteluun että hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen vuosikelloon.
Toimeenpanon kannalta tärkeimpänä vaiheena voidaan pitää yhteiskehittämistä.
Suunnitelman mukaan ideointivaiheen kautta saadut ehdotukset jatkojalostettaisiin
kaupungin edustajien ja eri sidosryhmien muodostamissa kehittämistyöryhmissä
konkreettisiksi teoiksi, joista lopulta äänestetään toteutukseen valittavat teot.
Yhteiskehittämisen vaiheessa teoille määriteltäisiin myös alustava kustannusarvio.
Ensimmäisenä toteutusvuonna yhteiskehittämisen vaiheessa käytetään
palvelumuotoilun sekä Varhaisen Avoimen Yhteistyön (VAY) menetelmiä, jotta
saadaan puntaroitua tietoa yhteiskehittämiseen sopivista toimintatavoista.
Yhteiskehittämisen keskeisimpinä tavoitteina on saada eri sidosryhmät sitoutumaan
tekojen toteuttamiseen sekä parantaa sidoryhmien välistä vuoropuhelua ja
yhteistyötä.
Liitteenä on tarkempi ehdotus osallistuvan budjetoinnin prosessin etenemisestä.
Määrärahat
Osallistuvaan budjetointiin on varattu vuoden 2022 talousarvioon yhteensä 30 000
euroa, joista 15 000 euroa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja 15 000 euroa
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osallisuuden kehittämiseen. Varattuja määrärahoja ei ehditä käyttämään vuoden 2022
aikana, koska toimintamallin mukainen valmisteluprosessi kestää syyskuun loppuun
asti. Valmisteluun on kuitenkin syytä varata riittävästi aikaa, jotta yhteiskehittäminen
eri sidosryhmien edustajien kanssa toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Myös
käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen on syytä varata vähintään yksi
kalenterivuosi.
Jatkossa osallistuvan budjetoinnin määrärahat on suunniteltu alustavasti
määriteltäviksi talousarvioraamista päätettäessä ja hyväksyttäisiin
kaupunginvaltuuston toimesta talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistellun osallistuvan budjetoinnin toimintamallin,
jonka toteutus voidaan aloittaa toukokuussa 2022.
Vuodelle 2022 varattu 30 000 euron määräraha kohdennetaan jatkovalmistelun
pohjalta lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja määrärahojen
tarkemmasta kohdentamisesta pyydetään nuorisovaltuuston lausunto.
Vuoden 2023 talousarvioon varattavaksi suunnitellut määrärahat
kohdennetaan Korkalovaaran asuinalueen kehittämiseen sekä hyte-teemavuoden
mukaisesti lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen.
Päätös
Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistellun osallistuvan budjetoinnin toimintamallin,
jonka toteutus voidaan aloittaa toukokuussa 2022.
Vuodelle 2022 varattu 30 000 euron määräraha kohdennetaan jatkovalmistelun
pohjalta lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja määrärahojen
tarkemmasta kohdentamisesta pyydetään nuorisovaltuuston, hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen jaoston sekä lapsiperhe- ja nuorisoasiain jaoston lausunto.
Vuoden 2023 talousarvioon varattavaksi suunnitellut määrärahat
kohdennetaan Korkalovaaran asuinalueen kehittämiseen sekä hyte-teemavuoden
mukaisesti lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.

Nuorisohallitus, 18.05.2022, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Katja Mäntylä
katja.mantyla@rovaniemi.fi
osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija
Rovaniemen kaupunginhallitus on 25.4.2022 (§ 151) kokouksessaan hyväksynyt
osallistuvan budjetoinnin käyttöönoton. Vuonna 2022 toteutetaan ensimmäinen
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kokeilu, jossa osallistuvan budjetoinnin määrärahoille etsitään käyttökohteita 1) lasten
ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen sekä 2) Korkalovaaran asuinalueen
kehittämiseen. Käytettävissä on yhteensä 30 000 euroa, joka jaetaan puoliksi edellä
mainittuihin teemoihin. Käytännön toimenpiteet toteutetaan pääosin vuoden 2023
aikana.
Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa kaikki kaupunkilaiset voivat
ideoida teemojen mukaisia käyttökohteita määrärahalle. Ideointivaihe on avoinna
toukokuun ajan. Tämän jälkeen ideoista valitaan toteuttamiskelpoiset
jatkojalostettavaksi ja niistä muotoillaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
yhteisissä työpajoissa elokuun 2022 aikana. Työpajoihin voi ilmoittautua
ideointivaiheen aikana. Lisäksi kaupunki kutsuu eri sidosryhmien edustajia mukaan
työpajoihin. Työpajojen jälkeen lapset ja nuoret sekä Korkalovaaran asukkaat
pääsevät äänestyksen kautta valitsemaan toteutukseen etenevät teot. Äänestyksen
tulokset viedään osaksi vuoden 2023 talousarviota.
Vuodelle 2022 varattujen määrärahojen käytöstä kaupunginhallitus päätti, että ne
kohdennetaan lasten ja nuorten mielen hyvinvoinniin edistämiseen jatkovalmistelun
pohjalta. Kaupungin hyte-työryhmä valmistelee esityksen määrärahan
käyttökohteesta ja pyytää esitykseen lausunnon nuorisovaltuustolta, hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen jaostolta sekä lapsiperhe- ja nuorisoasiain jaostolta.
Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Katja Mäntylä ja erityisasiantuntija
Riina Koskiniemi esittelevät asian ja toteuttavat työpajan kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisohallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen osallistuvan
budjetoinnin käyttöönotosta ja toteuttaa oman ideointityöpajan osana kokousta.
Päätös
Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Nuorisohallitus, 18.05.2022, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Riina Koskiniemi, Mervi Johansson, Merja Tervo
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi, mervi.johansson@rovaniemi.fi, merja.tervo@rovaniemi.
fi
erityisasiantuntija, oppilashuollon esihenkilö, palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2022 §151 osallistuvan budjetoinnin
toimintamallin siten, että tänä vuonna käynnistetyn prosessin käytännön toteutus ja
määrärahat käytetään vuoden 2023 talousarvioon varattavaksi suunnitelluista
määrärahoista.
Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että vuodelle 2022 osallistuvaan budjetointiin varattu,
näin ollen käyttämättä jäävä, 30 000 euron määräraha kohdennetaan jatkovalmistelun
pohjalta lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen vuoden 2022 aikana.
Määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta pyydetään nuorisovaltuuston,
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hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston sekä lapsiperhe- ja nuorisoasiain
jaoston lausunnot. Päätöksen määrärahojen kohdentamisesta tekee
kaupunginhallitus.
Tehty jatkovalmistelu 30 000€ määrärahan käytöstä lasten ja nuorten mielen
hyvinvoinnin edistämiseen
Rovaniemen kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä (17 jäsentä eri
palvelualueilta organisaatiosta) käsitteli asiaa kokouksessaan 27.4. Keskustelun
pohjalta tarpeiden kohdentamiseksi kutsuttiin koolle asiantintijaryhmä ja tehtiin
sähköposti kysely palvelualueille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa
(oppilashuolto, nuorisopalvelut, koulupalvelut, vapaa-ajan palvelut, perhe- ja
sosiaalipalvelut, terveydenhuollon palvelut)
Kohdentamisen tarkoituksena oli selvittää tarpeet, joilla lasten ja nuorten mielen
hyvinvointia voidaan parhaiten ja vaikuttavimmin tukea sekä edistää määrärahan
puitteissa tämän vuoden aikana. Tavoitteena on, että määräraha on mahdollista ottaa
käyttöön alkusyksystä ja näin valitun kohteen käytännön toteuttamiseen olisi aikaa
koko loppuvuosi.
Selvityksen pohjalta on valmisteltu kolme vaihtoehtoa määrärahan käyttämiseksi:
1. Kouluvalmentaja:
Vaihtoehdon valmistelija Mervi Johansson, oppilashuollon esihenkilö
Valtakunnallisen perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin (SKY)
ensisijaisena tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja
perusopetuksessa ja luoda myönteistä, kouluun kiinnittymistä tukevaa
toimintakulttuuria. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä
koulunkäyntiin ja vähennetään ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja yhteistyössä
kotien kanssa. Tavoitteena on tunnistaa ja tukea oppilaita, joilla on haasteita
säännöllisessä koulunkäynnissä. Sky-hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää
joustavia ja nopeita palveluihin ohjautumisen prosesseja sekä toimenpiteiden
koordinaatiota oppilaiden, kotien ja monialaisen verkoston kanssa.
Sitouttavan kouluyhteisötyön mallia on pilotoitu Rovaniemellä Ounasrinteen koululla
lukuvuoden 2021-2022 aikana ja tulokset ovat myönteisiä. Osallistuvan budjetoinnin
määrärahan kohdentuminen kouluvalmennustyöhön antaisi mahdollisuuden myös
muiden Rovaniemen peruskoulujen päästä kokeilemaan kouluvalmennustyön
vaikuttavuutta syyslukukaudella 2022 ja jatkokehittää mallia pysyväksi toimintatavaksi.
Esityksenä on, että osallistuvan budjetoinnin määräraha kohdennetaan
kouluvalmennustyöhön seuraavasti:
1. Käytettävissä oleva raha, 30 000e jaetaan koulussa jo olemassa olevalle
opettajalle/opettajille vuosiviikkotuntina. Vuosiviikkotunnin hinta on 45e
sivukuluineen. Käytettävissä oleva vuosiviikkotuntimäärä on 666h. Käyttöaika on
18 työviikkoa ajalla 10.8.-31.12.2022.
2. Tuntiresurssi jaetaan kouluille suhteessa oppilasmäärään siten, että kussakin
yläkoulussa valmennukseen käytetään 0,5-8h/viikko riippuen koulun
oppilasmäärästä
2. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetoinnin mallinnus:
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Vaihtoehdon valmistelija Merja Tervo, vapaa-ajan palveluiden palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki tarvitsee organisoidun ennakkovaikutusten arvioinnin osaksi
toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Asia on noussut esille monissa eri
yhteyksissä ja etenkin lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa ja niihin liittyvässä
päätöksenteossa ennakkovaikutusten arvioinnilla on tärkeä merkitys.
Lapsibudjetoinnin valmistelu vaatii noin 3 kk työpanoksen talousalan ammattilaiselta,
minkä avulla saadaan lapsibudjetointi osaksi kaupungin talousohjelmia ja muita
tarvittavia järjestelmiä. Arvion työajasta on tehnyt talouspäällikkö Arto Sarala.
Lapsivaikutusten arviointi-toimintamallin kehittäminen on aloitettu moniammatillisella
työryhmällä, vaikea hahmottaa tähän kustannuksia. LaVa ja LaBu liittyvät kiinteästi
toisiinsa.
Esityksenä on, että jatkossa Lapsiystävällinen kunta - kokonaiskoordinaatioon ja LaVaa
sekä LaBua tekemään tarvitaan erityisasiantuntija, joka vastaa toiminnasta
kokonaisuudessaan. Tarvittaisiin 100 % työajalla työskentelevä henkilö toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen. Huomionarvoista on se, että Lapsiystävällinen kunta
-toimintaan tarvitaan nykyistä enemmän työpanosta. Toimintamallia on UNICEFin
toimesta kehitetty.
Asiantuntujan vastuulla olisi näin ollen
1. Lapsivaikutusten arvioinnin ja
2. Lapsibudjetoinnin sekä
3. UNICEF-Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin toteuttaminen ja kehittäminen eri
toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Esitys vakituisesta määrärahasta on toimitettu (AL) kaupunginjohtajalle ja Antti
Lassilalle jo alkuvuodesta 2022.
3. Ostopsykologipalvelu:
Vaihtoehdon valmistelija Mervi Johansson, oppilashuollon esihenkilö
Rovaniemen kaupungilla on suuri vaje koulupsykologeista. Jatkuvista ja tehostetuista
rekrytointiprosesseista huolimatta emme ole onnistuneet rekrytoimaan
koulupsykologeja Rovaniemelle. Tarve ja jonot esimerkiksi kognitiivisiin tutkimuksiin
ovat pitkät. Lain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella
henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään
seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt.
Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai
seuraavana työpäivänä. Pyrkimys lain vaatimukseen on vahva. Valitettavasti aina lain
vaatimiin määräaikoihin ei ole näillä psykologiresursseilla mahdollista päästä.
Joulukuussa 2021 oppilas- ja opiskelijahuoltolakia uudistettiin. Uuden lain mukaan
psykologilla saa olla vastuullaan 780 oppilasta 1.8.2023 alkaen. Tällä hetkellä
Rovaniemellä yhden koulupsykologin vastuulla on 1150 esi- ja perusopetuksen
oppilasta. Toisella asteella yhden psykologin vastuulla on tällä hetkellä 3150
opiskelijaa. Mitoituksen tavoitteena on taata laadukkaat palvelut, mutta totuus on,
että psykologeja koskeva mitoituksen toteutuminen on kunnille haasteellista.
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Ostopalvelupsykologin turvin voisimme purkaa jonoja, tarjota ohjauskäyntejä ja
ennaltaehkäistä lasten ja nuorten oppimisen, koulunkäynnin ja mielen hyvinvoinnin
pulmia.
Esityksenä on, että määräraha, 30 000e, käytetään ostopalvelupsykologin (kognitiiviset
tutkimukset ja ohjauskäynnit) palkkaamiseen ajalla 10.8.-31.12.2022 kahtena päivänä
viikossa (yhteensä 18 viikkoa). Kustannusarvio yhdelle päivälle on 790e.
Kokonaisuudessaan ostopalvelupsykologin palvelut kustantaisivat
2 x 790e x 18 = 28440e.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisohallitus kuulee esittelyt, käy keskustelun ja antaa lausunnon keskustelun
perusteella mihin määräraha tulisi kohdentaa.
Päätös
Nuorisohallitus kuuli esittelyt, kävi keskustelun ja antaa nuorisovaltuuston lausuntona
seuraavan:
Nuorisovaltuuston lausunto
Nuorisovaltuusto näkee vaihtoehdot 2 ja 3 molemmat tärkeinä. Vaihtoehto 3 nähdään
hyvin ajankohtaisena eli psykologiostopalveluilla on saavutettavissa apua nuorten
akuutteihin tarpeisiin. Huomiona kuitenkin se, että psykologien palkkausten tulisi
sisältyä palvelualueiden budjetteihin ei niinkään osallistavan
budjetoinnin määrärahoihin.
Vaihtoehto 2 nähdään erittäin tärkeänä siksi, että lapsivaikutusten arvioinnilla ja
lapsipudjetoinnillä on selkeästi pitkäaikaisvaikutuksia ja niiden avulla on mahdollista
ennakoida kaupungin tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä lasten ja nuorten kanssa.
LaVa nostaa esiin lasten nuorten kuulemisen ja osallisuuden sekä vaikuttamisen
edistämisen kaikkia palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Lapsibudjetoinnin
käyttöönotto puolestaan tekee näkyväksi lapsiin ja nuoriin käytettävät määrärahat
Rovaniemen kaupungissa, osoittaen myös tarpeita kehittää budjetointia. LaVa ja LaBu
tulee ehdottomasti ottaa käyttöön Rovaniemen kaupungissa jatkossa, mutta nopeasti
nuorten akuutteihin mielen hyvinvoinnin tarpeisiin liittyen, vastaa parhaiten
vaihtoehto 3 eli psykologiostopalveluiden hankinta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, 19.05.2022, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Riina Koskiniemi, Mervi Johansson, Merja Tervo
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi, mervi.johansson@rovaniemi.fi, merja.tervo@rovaniemi.
fi
erityisasiantuntija, oppilashuollon esihenkilö, palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston lausunto määrärahan käytöstä lasten
ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.pdf
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Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2022 § 151 osallistuvan budjetoinnin
toimintamallin siten, että tänä vuonna käynnistetyn prosessin käytännön toteutus ja
määrärahat käytetään vuoden 2023 talousarvioon varattavaksi suunnitelluista
määrärahoista.
Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että vuodelle 2022 osallistuvaan budjetointiin varattu,
näin ollen käyttämättä jäävä, 30 000 euron määräraha kohdennetaan jatkovalmistelun
pohjalta lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen vuoden 2022 aikana.
Määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta pyydetään nuorisovaltuuston,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston sekä lapsiperhe- ja nuorisoasiain
jaoston lausunnot. Päätöksen määrärahojen kohdentamisesta tekee
kaupunginhallitus.
Tehty jatkovalmistelu 30 000 € määrärahan käytöstä lasten ja nuorten mielen
hyvinvoinnin edistämiseen
Rovaniemen kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä (ryhmän kokoonpano
17 jäsentä eri palvelualueilta organisaatiosta) käsitteli asiaa kokouksessaan 27.4.2022.
Keskustelun pohjalta tarpeiden kohdentamiseksi kutsuttiin koolle asiantintijaryhmä ja
tehtiin sähköpostikysely lasten ja nuorten parissa työskenteleville palvelualueille
(oppilashuolto, nuorisopalvelut, koulupalvelut, vapaa-ajan palvelut, perhe- ja
sosiaalipalvelut, terveydenhuollon palvelut).
Kohdentamisen tarkoituksena oli selvittää tarpeet, joilla lasten ja nuorten mielen
hyvinvointia voidaan parhaiten ja vaikuttavimmin tukea sekä edistää määrärahan
puitteissa tämän vuoden aikana. Tavoitteena on, että määräraha on mahdollista ottaa
käyttöön alkusyksystä ja näin valitun kohteen käytännön toteuttamiseen olisi aikaa
koko loppuvuosi.
Selvityksen pohjalta on valmisteltu kolme vaihtoehtoa määrärahan käyttämiseksi:
1. Kouluvalmentaja:
Vaihtoehdon valmistelija Mervi Johansson, oppilashuollon esihenkilö
Valtakunnallisen perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin (SKY)
ensisijaisena tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja
perusopetuksessa ja luoda myönteistä, kouluun kiinnittymistä tukevaa
toimintakulttuuria. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä
koulunkäyntiin ja vähennetään ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja yhteistyössä
kotien kanssa. Tavoitteena on tunnistaa ja tukea oppilaita, joilla on haasteita
säännöllisessä koulunkäynnissä. Sky-hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää
joustavia ja nopeita palveluihin ohjautumisen prosesseja sekä toimenpiteiden
koordinaatiota oppilaiden, kotien ja monialaisen verkoston kanssa.
Sitouttavan kouluyhteisötyön mallia on pilotoitu Rovaniemellä Ounasrinteen koululla
lukuvuoden 2021-2022 aikana ja tulokset ovat myönteisiä. Osallistuvan budjetoinnin
määrärahan kohdentuminen kouluvalmennustyöhön antaisi mahdollisuuden myös
muiden Rovaniemen peruskoulujen päästä kokeilemaan kouluvalmennustyön
vaikuttavuutta syyslukukaudella 2022 ja jatkokehittää mallia pysyväksi toimintatavaksi.
Esityksenä on, että osallistuvan budjetoinnin määräraha kohdennetaan
kouluvalmennustyöhön seuraavasti:
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1. Käytettävissä oleva raha, 30 000 € jaetaan koulussa jo olemassa olevalle
opettajalle/opettajille vuosiviikkotuntina. Vuosiviikkotunnin hinta on 45 €
sivukuluineen. Käytettävissä oleva vuosiviikkotuntimäärä on 666h. Käyttöaika on
18 työviikkoa ajalla 10.8.-31.12.2022.
2. Tuntiresurssi jaetaan kouluille suhteessa oppilasmäärään siten, että kussakin
yläkoulussa valmennukseen käytetään 0,5-8h/viikko riippuen koulun
oppilasmäärästä
2. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetoinnin mallinnus:
Vaihtoehdon valmistelija Merja Tervo, vapaa-ajan palveluiden palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki tarvitsee organisoidun ennakkovaikutusten arvioinnin osaksi
toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Asia on noussut esille monissa eri
yhteyksissä ja etenkin lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa ja niihin liittyvässä
päätöksenteossa ennakkovaikutusten arvioinnilla on tärkeä merkitys.
Lapsibudjetoinnin valmistelu vaatii noin 3 kk työpanoksen talousalan ammattilaiselta,
minkä avulla saadaan lapsibudjetointi osaksi kaupungin talousohjelmia ja muita
tarvittavia järjestelmiä. Arvion työajasta on tehnyt talouspäällikkö Arto Sarala.
Lapsivaikutusten arviointi -toimintamallin kehittäminen on aloitettu
moniammatillisella työryhmällä, vaikea hahmottaa tähän kustannuksia. LaVa ja LaBu
liittyvät kiinteästi toisiinsa.
Esityksenä on, että jatkossa Lapsiystävällinen kunta -kokonaiskoordinaatioon ja LaVaa
sekä LaBua tekemään tarvitaan erityisasiantuntija, joka vastaa toiminnasta
kokonaisuudessaan. Tarvittaisiin 100 % työajalla työskentelevä henkilö toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen. Huomionarvoista on se, että Lapsiystävällinen kunta
-toimintaan tarvitaan nykyistä enemmän työpanosta. Toimintamallia on UNICEFin
toimesta kehitetty.
Asiantuntujan vastuulla olisi näin ollen
1. Lapsivaikutusten arvioinnin ja
2. Lapsibudjetoinnin sekä
3. UNICEF-Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin toteuttaminen ja kehittäminen eri
toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Esitys vakituisesta määrärahasta on toimitettu (AL) kaupunginjohtajalle ja Antti
Lassilalle jo alkuvuodesta 2022.
3. Ostopsykologipalvelu:
Vaihtoehdon valmistelija Mervi Johansson, oppilashuollon esihenkilö
Rovaniemen kaupungilla on suuri vaje koulupsykologeista. Jatkuvista ja tehostetuista
rekrytointiprosesseista huolimatta emme ole onnistuneet rekrytoimaan
koulupsykologeja Rovaniemelle. Tarve ja jonot esimerkiksi kognitiivisiin tutkimuksiin
ovat pitkät. Lain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella
henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään
seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt.
Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai
seuraavana työpäivänä. Pyrkimys lain vaatimukseen on vahva. Valitettavasti aina lain
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vaatimiin määräaikoihin ei ole näillä psykologiresursseilla mahdollista päästä.
Joulukuussa 2021 oppilas- ja opiskelijahuoltolakia uudistettiin. Uuden lain mukaan
psykologilla saa olla vastuullaan 780 oppilasta 1.8.2023 alkaen. Tällä hetkellä
Rovaniemellä yhden koulupsykologin vastuulla on 1150 esi- ja perusopetuksen
oppilasta. Toisella asteella yhden psykologin vastuulla on tällä hetkellä 3150
opiskelijaa. Mitoituksen tavoitteena on taata laadukkaat palvelut, mutta totuus on,
että psykologeja koskeva mitoituksen toteutuminen on kunnille haasteellista.
Ostopalvelupsykologin turvin voisimme purkaa jonoja, tarjota ohjauskäyntejä ja
ennaltaehkäistä lasten ja nuorten oppimisen, koulunkäynnin ja mielen hyvinvoinnin
pulmia.
Esityksenä on, että määräraha, 30 000 €, käytetään ostopalvelupsykologin
(kognitiiviset tutkimukset ja ohjauskäynnit) palkkaamiseen ajalla 10.8.-31.12.2022
kahtena päivänä viikossa (yhteensä 18 viikkoa). Kustannusarvio yhdelle päivälle on
790 €. Kokonaisuudessaan ostopalvelupsykologin palvelut kustantaisivat
2 x 790 € x 18 = 28 440 €.

Luonnos hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston lausunnoksi liitteenä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää lausunnostaan
kaupunginhallitukselle ja esityksen mihin vaihtohdoista määräraha tulisi käyttää.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa oppilashuollon esihenkilö
Mervi Johanssonia ja suunnittelija Anne Luiroa.
Esittelijän muutettu päätösesitys:
Jaosto esittää vaihtoehdon yksi valintaa, koska siinä näkyy konkreettinen hyöty ja
vaikuttavuus heti ja se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Tällä saadaan
kehitettyä ja laajennettua toimintamallia, jota on jo testattu ja koettu toimivaksi
yhdessä koulussa Rovaniemellä. Lisäksi jaosto haluaa korostaa, että tulevaisuudessa
päätöksenteossa tulee toteutua lapsiasioihin liittyvä vaikutusten arviointi ja
budjetointi. Myös vaihtoehto kolme tuo esille todellisen ongelman, mutta jaosto ei
näe, että koulupsykologien saatavuuden ongelmaa voidaan ratkaista tällä
rahoitusvaihtoehdolla.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti esittelijän muutetun
päätösesityksen mukaisesti.
Tämän asian käsittelyn aikana saapuivat Mervi Johansson klo 12.28 ja Anne Luiro klo
12.32, ja poistuivat klo 13.40.
Kokous oli tauolla tämän asian käsittelyn aikana klo 14.05-14.15. Tauon jälkeen
suoritettiin nimenhuuto. Tauon aikana kokouksesta poistui Tuomas Mathlein klo
14.06.
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Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 228
Valmistelija / lisätiedot:
Riina Koskiniemi, Mervi Johansson, Merja Tervo
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi, mervi.johansson@rovaniemi.fi, merja.tervo@rovaniemi.
fi
erityisasiantuntija, oppilashuollon esihenkilö, palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto - 19.05.2022, klo 12:00
2 Pöytäkirjan ote-Nuorisohallitus - 18.05.2022, klo 09:01
3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston lausunto määrärahan käytöstä lasten
ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.pdf
4 Lausunto lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto 070622.pdf
Tehty jatkovalmistelu 30 000 € määrärahan käytöstä lasten ja nuorten mielen
hyvinvoinnin edistämiseen (Rovaniemen kaupungihallituksen päätös 25.4.2022 § 151)
Rovaniemen kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä (ryhmän kokoonpano
17 jäsentä eri palvelualueilta organisaatiosta) käsitteli asiaa kokouksessaan 27.4.2022.
Keskustelun pohjalta tarpeiden kohdentamiseksi kutsuttiin koolle asiantintijaryhmä ja
tehtiin sähköpostikysely lasten ja nuorten parissa työskenteleville palvelualueille
(oppilashuolto, nuorisopalvelut, koulupalvelut, vapaa-ajan palvelut, perhe- ja
sosiaalipalvelut, terveydenhuollon palvelut).
Kohdentamisen tarkoituksena oli selvittää tarpeet, joilla lasten ja nuorten mielen
hyvinvointia voidaan parhaiten ja vaikuttavimmin tukea sekä edistää määrärahan
puitteissa tämän vuoden aikana. Tavoitteena on, että määräraha on mahdollista ottaa
käyttöön alkusyksystä ja näin valitun kohteen käytännön toteuttamiseen olisi aikaa
koko loppuvuosi.
Selvityksen pohjalta on valmisteltu kolme vaihtoehtoa määrärahan käyttämiseksi ja
näistä on pyydetty lausunnot hallituksen päätöksen mukaisesti nuorisovaltuustolta,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolta sekä lapsiperhe- ja
nuorisoasioiden jaostolta. Nuorisovaltuuston puolesta lausunnon antoi
nuorisohallitus. Lausunnot liitteinä.
Valmistellut vaihtoehdot:
1. Kouluvalmentaja:
Vaihtoehdon valmistelija Mervi Johansson, oppilashuollon esihenkilö
Valtakunnallisen perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin (SKY)
ensisijaisena tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja
perusopetuksessa ja luoda myönteistä, kouluun kiinnittymistä tukevaa
toimintakulttuuria. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä
koulunkäyntiin ja vähennetään ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja yhteistyössä
kotien kanssa. Tavoitteena on tunnistaa ja tukea oppilaita, joilla on haasteita
säännöllisessä koulunkäynnissä. Sky-hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää
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joustavia ja nopeita palveluihin ohjautumisen prosesseja sekä toimenpiteiden
koordinaatiota oppilaiden, kotien ja monialaisen verkoston kanssa.
Sitouttavan kouluyhteisötyön mallia on pilotoitu Rovaniemellä Ounasrinteen koululla
lukuvuoden 2021-2022 aikana ja tulokset ovat myönteisiä. Osallistuvan budjetoinnin
määrärahan kohdentuminen kouluvalmennustyöhön antaisi mahdollisuuden myös
muiden Rovaniemen peruskoulujen päästä kokeilemaan kouluvalmennustyön
vaikuttavuutta syyslukukaudella 2022 ja jatkokehittää mallia pysyväksi toimintatavaksi.
Esityksenä on, että osallistuvan budjetoinnin määräraha kohdennetaan
kouluvalmennustyöhön seuraavasti:
1. Käytettävissä oleva raha, 30 000 € jaetaan koulussa jo olemassa olevalle
opettajalle/opettajille vuosiviikkotuntina. Vuosiviikkotunnin hinta on 45 €
sivukuluineen. Käytettävissä oleva vuosiviikkotuntimäärä on 666h. Käyttöaika on
18 työviikkoa ajalla 10.8.-31.12.2022.
2. Tuntiresurssi jaetaan kouluille suhteessa oppilasmäärään siten, että kussakin
yläkoulussa valmennukseen käytetään 0,5-8h/viikko riippuen koulun
oppilasmäärästä
2. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetoinnin mallinnus:
Vaihtoehdon valmistelija Merja Tervo, vapaa-ajan palveluiden palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki tarvitsee organisoidun ennakkovaikutusten arvioinnin osaksi
toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Asia on noussut esille monissa eri
yhteyksissä ja etenkin lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa ja niihin liittyvässä
päätöksenteossa ennakkovaikutusten arvioinnilla on tärkeä merkitys.
Lapsibudjetoinnin valmistelu vaatii noin 3 kk työpanoksen talousalan ammattilaiselta,
minkä avulla saadaan lapsibudjetointi osaksi kaupungin talousohjelmia ja muita
tarvittavia järjestelmiä. Arvion työajasta on tehnyt talouspäällikkö Arto Sarala.
Lapsivaikutusten arviointi -toimintamallin kehittäminen on aloitettu
moniammatillisella työryhmällä, vaikea hahmottaa tähän kustannuksia. LaVa ja LaBu
liittyvät kiinteästi toisiinsa.
Esityksenä on, että jatkossa Lapsiystävällinen kunta -kokonaiskoordinaatioon ja LaVaa
sekä LaBua tekemään tarvitaan erityisasiantuntija, joka vastaa toiminnasta
kokonaisuudessaan. Tarvittaisiin 100 % työajalla työskentelevä henkilö toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen. Huomionarvoista on se, että Lapsiystävällinen kunta
-toimintaan tarvitaan nykyistä enemmän työpanosta. Toimintamallia on UNICEFin
toimesta kehitetty.
Asiantuntujan vastuulla olisi näin ollen
1. Lapsivaikutusten arvioinnin ja
2. Lapsibudjetoinnin sekä
3. UNICEF-Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin toteuttaminen ja kehittäminen eri
toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Esitys vakituisesta määrärahasta on toimitettu (AL) kaupunginjohtajalle ja Antti
Lassilalle jo alkuvuodesta 2022.
3. Ostopsykologipalvelu:
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Vaihtoehdon valmistelija Mervi Johansson, oppilashuollon esihenkilö
Rovaniemen kaupungilla on suuri vaje koulupsykologeista. Jatkuvista ja tehostetuista
rekrytointiprosesseista huolimatta emme ole onnistuneet rekrytoimaan
koulupsykologeja Rovaniemelle. Tarve ja jonot esimerkiksi kognitiivisiin tutkimuksiin
ovat pitkät. Lain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella
henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään
seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt.
Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai
seuraavana työpäivänä. Pyrkimys lain vaatimukseen on vahva. Valitettavasti aina lain
vaatimiin määräaikoihin ei ole näillä psykologiresursseilla mahdollista päästä.
Joulukuussa 2021 oppilas- ja opiskelijahuoltolakia uudistettiin. Uuden lain mukaan
psykologilla saa olla vastuullaan 780 oppilasta 1.8.2023 alkaen. Tällä hetkellä
Rovaniemellä yhden koulupsykologin vastuulla on 1150 esi- ja perusopetuksen
oppilasta. Toisella asteella yhden psykologin vastuulla on tällä hetkellä 3150
opiskelijaa. Mitoituksen tavoitteena on taata laadukkaat palvelut, mutta totuus on,
että psykologeja koskeva mitoituksen toteutuminen on kunnille haasteellista.
Ostopalvelupsykologin turvin voisimme purkaa jonoja, tarjota ohjauskäyntejä ja
ennaltaehkäistä lasten ja nuorten oppimisen, koulunkäynnin ja mielen hyvinvoinnin
pulmia.
Esityksenä on, että määräraha, 30 000 €, käytetään ostopalvelupsykologin
(kognitiiviset tutkimukset ja ohjauskäynnit) palkkaamiseen ajalla 10.8.-31.12.2022
kahtena päivänä viikossa (yhteensä 18 viikkoa). Kustannusarvio yhdelle päivälle on
790 €. Kokonaisuudessaan ostopalvelupsykologin palvelut kustantaisivat
2 x 790 € x 18 = 28 440 €.
Osana lausuntoja toimielimiltä pyydettiin näkemys siitä, mihin valmistelluista
vaihteohdoista määräraha tulisi käyttää:
Nuorisohallitus esittää määrärahaa käytettäväksi vaihtehtoon 3.
Ostopsykologipalvelu. Perusteluna mm., että tämä vaihtoehto vastaisi nopeasti
nuorten akuutteihin mielen hyvinvoinnin tarpeisiin liittyen huomiona kuitenkin se,
että psykologien palkkausten tulisi sisältyä palvelualueiden budjetteihin ei niinkään
osallistavan budjetoinnin määrärahoihin.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto esittää määrärahaa käytettäväksi
vaihtoehtoon 1. Kouluvalmentaja. Vaihtoehdossa näkyy konkreettinen hyöty ja
vaikuttavuus heti ja se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Tällä saadaan
kehitettyä ja laajennettua toimintamallia, jota on jo testattu ja koettu toimivaksi
yhdessä koulussa Rovaniemellä.
Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto esittää määrärahaa käytettäväksi
vaihtoehtoon 1. Kouluvalmentaja. Vaihtoehto yksi tarjoaa mahdollisuuden puuttua ja
tarjota apua nopeasti lasten ja nuorten arjessa. Kouluvalmentaja (Sky-hanke) on
toimintamalli, joka toimii konkreettisesti lasten ja nuorten arjessa ja jossa tuttu
aikuinen on koulupäivän aikana läsnä. LaNu-jaosto näkee tärkeänä, että
kouluvalmentaja-toimintamallia laajennetaan myös ala-asteikäisten keskuuteen ja että
yhteistyössä otetaan jatkossa huomioon maahanmuuttajat ja heidän tarpeensa.
Ehdotus

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
13.06.2022

16/2022

65 (126)

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää kokouksessa.
Päätös
Sara Seppänen esitti ryhmäpuheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Riku Tapion
kannattamana, että kaupunginhallitus valitsee vaihtoehdon 1 Kouluvalmentaja.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sara Seppäsen esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 75,21.02.2022
Kaupunginvaltuusto, § 18,28.02.2022
Yhteistyötoimikunta, § 15,29.03.2022
Kaupunginhallitus, § 229, 13.06.2022
§ 229
Ehdotukset Lapin hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, toimitiloista ja
sopimuksista / täydennykset
ROIDno-2022-621
Kaupunginhallitus, 21.02.2022, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Vitikka, Antti Määttä, Jari Airaksinen
ville.vitikka@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
vastuualuepäällikkö, henkilöstöjohtaja, talouspäällikkö
Liitteet

1 Voimaanpanolain 18 § n mukainen arvio siirtyvän henkilöstön määrästä
palkkakuluista ja 24 § n mukaisesta lomapalkkavelasta 1
2 SOTE Kalustoluettelo.pdf
Maassamme on toimitettu ensimmäiset aluevaalit 23.1.2022. Vaaleissa on valittu
aluevaltuustot hyvinvointialueille. Aluevaltuustot käyttävät hyvinvointialueilla ylintä
päätösvaltaa. Vaalin tulos on vahvistettu 26.1.2022. Aluevaltuustojen toimikausi alkaa
1.3.2022.
Lapin hyvinvointialue muodostuu Lapin maakunnan alueella olevista Enontekiön,
Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen,
Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän,
Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion kunnista.
Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021)
(jäljempänä voimaanpanolaki) 4 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu
sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen
järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.
Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelutoimenpiteistä
sekä päätösvallan käytöstä siinä ovat vastanneet voimaanpanolain 8 §:n perusteella
muodostetut väliaikaiset valmistelutoimielimet. Lapin hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin on asetettu tehtäväänsä 2.7.2021.
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä mm. kuntien kanssa ollut:
1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden
selvittämiseen;
3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien
ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4.
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4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.
Voimaanpanolain:
1. 12 §:ssä on säädetty mm. kuntien velvollisuudesta myötävaikuttaa ja osallistua
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja
tarpeellisesta virka-avun antamisesta näissä tehtävissä. Käytännössä tämä
velvoite tarkoittaa sitä, että Rovaniemen kaupungin on osallistuttava
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja
annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua;
2. 13 §:ssä on säädetty tietojensaannista ja luovutuksesta kunnan ja
hyvinvointialueen välillä. Hyvinvointialueen viranomaisilla on
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun
edellyttämät välttämättömät tiedot. Käytännössä tämä velvoite tarkoittaa mm.
sitä, että kaupungin on salassapitosäännösten estämättä luovutettava
hyvinvointialueelle tiedot siirtyvästä henkilöstöstä, siirtyvien tehtävien ja
palveluiden asiakkaista (lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas-
ja potilastietoja) ja tukipalveluja koskevat käyttötaloustiedot. Tiedot tulee
luovuttaa sähköisessä muodossa. Kaupungin ja hyvinvointialueen on sovittava
luovutuksen toteutuksesta. Päätöksenteossa on otettava huomioon
hallintosääntö. Siinä tapauksessa, että luovutettaviin tietoihin tulee myöhemmin
olennaisia lisäyksiä, on näistä tehtävä uusi päätös molemmissa organisaatioissa;
3. 18 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Lain mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön
siirto kunnilta hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan palveluksessa olevien
opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien
tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan
henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen
tehtävien tukitehtäviä;
4. 22 §:ssä säädetään toimitiloista. Lain mukaan kunnan järjestämän
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen
käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä
tammikuuta 2023. Hyvinvointialueen ja kunnan tulee tehdä toimitilojen
hallinnasta vuokrasopimus siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12
kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.
Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia edellä tarkoitettujen toimitilojen hallinnasta
sekä toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten voimassaolosta myös
toisin kuin laissa on säädetty;
5. 23 §:ssä säädetään irtaimesta omaisuudesta. Lain mukaan hyvinvointialueelle
siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan
toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja
käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
Hyvinvointialueelle siirtyvät lisäksi sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta
omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista
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varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottaminen. Muut osakkeet eivät siirry. Osakkeiden
siirtymistä lukuun ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin laissa on säädetty.
Voimaanpanolain 40 §:n perusteella 23 §:ssä tarkoitettu irtain omaisuus siirtyy
hyvinvointialueelle suoraan lain nojalla.
Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen omaisuuden arvona pidetään
kaupungin taseessa tilinpäätöksessä 2021 olevaa erää;
6. 24 §:ssä säädetään siirtyvään henkilöstöön kohdistuvasta lomapalkkavelasta.
Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2023 kunnan
järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja
pelastustoimen sekä opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka;
7. 25 §:ssä säädetään sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle.
Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät sen järjestämisvastuulle kuuluviin
tehtäviin liittyvät sopimukset ja vastuut suoraan lain nojalla yleisseuraantona
annettavan selvityksen perusteella.
Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät mm. erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden
ostoihin ja materiaalien hankintaan liittyvät sopimukset, koneiden, laitteiden ja
autojen leasingsopimukset ja muut vastaavat käyttöoikeussopimukset sekä kunnan
solmimat sopimukset sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Lisäksi
siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteella myönnetyt
avustukset ja etuudet sekä näihin rinnastettavat etuudet joiden järjestämisvastuu
siirtyy 1.1.2023 Lapin hyvinvointialueelle. Näitä ei ole ei luetteloitu.
Kunnan tulee lisäksi siirtää:
1. sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimitiloihin liittyvät
vuokrasopimukset, joissa kunta itse on vuokralaisena, riippumatta siitä, mikä
taho on vuokranantajana. Vuokranantajana voi siis edelleen olla esimerkiksi
kunnan tytäryhteisö;
2. kaikki sellaiset toimitilojen hallintaa koskevat sopimukset, joissa tosiasiallisesti
on kyse toimitilan vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevasta sopimuksesta ja
joissa kunta itse ei omista sopimuksen nojalla hallinnoimaansa tilaa;
3. sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisiin asumispalveluihin (tuettu asuminen,
palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen) liittyvät sopimukset.
Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2023, jolleivät hyvinvointialue
ja kunta toisin sovi.
Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan tulee tehdä voimaanpanolain
26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esitys sopimukseen liittyvän vastuun
jakautumisesta. Tästä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti
siirry sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan
ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä, tai
vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut
sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta
ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun
siirtymistä hyvinvointialueelle;
8.
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8. 26 §:ssä säädetään selvityksen antamisesta. Lain mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon
tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista (22§), siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta (23§) sekä sopimuksista ja vastuista(25§). Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön
määrästä ja palkkakuluista (18§) sekä lomapalkkavelasta (24§);
9. 28 §:ssä säädetään selvityksen käsittelystä. Lain mukaan aluevaltuusto käsittelee
26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella
22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten
ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että laissa tarkoitetun selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa. Kunnan on täydennettävä lain perusteella
antamaansa selvitystä viimeistään 30.6.2022 mennessä, jos laissa tarkoitetuissa
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 38 §:n mukaan hyvinvointialueen on viimeistään 30.4.2022
lähetettävä kirjallinen ilmoitus vastuulleen siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten
velkojille ja sopimusosapuolille.
Omaisuuden saannoksi katsotaan voimaanpanolain 40 §:n perusteella kaupungin
laatima ehdotus ja selvitys siirtyvästä omaisuusmassasta. Irtain omaisuus siirtyy
suoraan lain nojalla. Kaupungin on laadittava selvitys omaisuudesta, vastuista ja
kunnalta vuokrattavista tiloista, sekä ehdotus siirtyvistä sopimuksista. Kaupungin
laatima selvitys sekä aluevaltuuston näitä koskeva päätös katsotaan vastaavan
saantokirjaa.
Kiinteää omaisuutta ei siirretä.
Aikataulu asiassa on seuraava:

kaupungin ehdotus hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta
toimitiloista ja sopimuksista
1.3.2022 sopimusten tarkastus alkaa
aluevaltuusto käsittelee selvityksen ja ehdotuksen ja päättää sopimusten
31.3.2022
siirrosta vain siltä osin kuin on mahdollista
aluevaltuusto käsittelee kaupungin mahdolliset täydennykset sekä
30.6.2022
lisäselvitykset ja -ehdotukset
31.8.2022 aluevaltuusto käsittelee ja päättää lisäselvityksistä ja lisäehdotuksista
aluevaltuusto jatkokäsittelee ja päättää mahdollisista lisäselvityksistä ja
30.11.2022
lisäehdotuksista
1.1.2023 järjestämisvastuu hyvinvointialueella alkaa
Asian tiukan valmisteluaikataulun ja vaadittavan liitemateriaalin laajuuden vuoksi
esityslistan liitteet eivät ole vielä valmistuneet ja niitä täydennetään 18.2. mennessä.
28.2.2022
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Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää antaa Lapin
hyvinvointialueelle:
1. liitteiden mukaisen selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista,
siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista;
2. voimaanpanolain 18 §:n mukaisen arvion siirtyvän henkilöstön määrästä,
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta (liite);
3. liitteen mukaisen esityksen sopimuksista.
Lisäksi valtuusto varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä hyvinvointialueelle
30.6.2022 mennessä ja toteaa, että lopullisesta saantokirjan sisällöstä valtuusto
päättää erikseen 30.6.2022 mennessä.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 28.02.2022, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Voimaanpanolain 18 § n mukainen arvio siirtyvän henkilöstön määrästä
palkkakuluista ja 24 § n mukaisesta lomapalkkavelasta 1
2 SOTE Kalustoluettelo.pdf
Ehdotus
Kaupunginhallitus 21.2.2022 § 75 esittää valtuustolle, että valtuusto päättää antaa
Lapin hyvinvointialueelle:
1. liitteiden mukaisen selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista,
siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista;
2. voimaanpanolain 18 §:n mukaisen arvion siirtyvän henkilöstön määrästä,
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta (liite);
3. liitteen mukaisen esityksen sopimuksista.
Lisäksi valtuusto varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä hyvinvointialueelle
30.6.2022 mennessä ja toteaa, että lopullisesta saantokirjan sisällöstä valtuusto
päättää erikseen 30.6.2022 mennessä.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
13.06.2022

16/2022

71 (126)

Yhteistyötoimikunta, 29.03.2022, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 SOTE Kalustoluettelo.pdf
2 Voimaanpanolain 18 § n mukainen arvio siirtyvän henkilöstön määrästä
palkkakuluista ja 24 § n mukaisesta lomapalkkavelasta 1
Maassamme on toimitettu ensimmäiset aluevaalit 23.1.2022. Vaaleissa on valittu
aluevaltuustot hyvinvointialueille. Aluevaltuustot käyttävät hyvinvointialueilla ylintä
päätösvaltaa. Vaalin tulos on vahvistettu 26.1.2022. Aluevaltuustojen toimikausi alkaa
1.3.2022.
Lapin hyvinvointialue muodostuu Lapin maakunnan alueella olevista Enontekiön,
Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen,
Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän,
Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion kunnista.
Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021)
(jäljempänä voimaanpanolaki) 4 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu
sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen
järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.
Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelutoimenpiteistä
sekä päätösvallan käytöstä siinä ovat vastanneet voimaanpanolain 8 §:n perusteella
muodostetut väliaikaiset valmistelutoimielimet. Lapin hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin on asetettu tehtäväänsä 2.7.2021.
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä mm. kuntien kanssa ollut:
1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden
selvittämiseen;
3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien
ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.
Voimaanpanolain:
1. 12 §:ssä on säädetty mm. kuntien velvollisuudesta myötävaikuttaa ja osallistua
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja
tarpeellisesta virka-avun antamisesta näissä tehtävissä. Käytännössä tämä
velvoite tarkoittaa sitä, että Rovaniemen kaupungin on osallistuttava
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja
annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua;
2.
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2. 13 §:ssä on säädetty tietojensaannista ja luovutuksesta kunnan ja
hyvinvointialueen välillä. Hyvinvointialueen viranomaisilla on
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun
edellyttämät välttämättömät tiedot. Käytännössä tämä velvoite tarkoittaa mm.
sitä, että kaupungin on salassapitosäännösten estämättä luovutettava
hyvinvointialueelle tiedot siirtyvästä henkilöstöstä, siirtyvien tehtävien ja
palveluiden asiakkaista (lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas-
ja potilastietoja) ja tukipalveluja koskevat käyttötaloustiedot. Tiedot tulee
luovuttaa sähköisessä muodossa. Kaupungin ja hyvinvointialueen on sovittava
luovutuksen toteutuksesta. Päätöksenteossa on otettava huomioon
hallintosääntö. Siinä tapauksessa, että luovutettaviin tietoihin tulee myöhemmin
olennaisia lisäyksiä, on näistä tehtävä uusi päätös molemmissa organisaatioissa;
3. 18 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Lain mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön
siirto kunnilta hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan palveluksessa olevien
opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien
tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan
henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen
tehtävien tukitehtäviä;
4. 22 §:ssä säädetään toimitiloista. Lain mukaan kunnan järjestämän
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen
käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä
tammikuuta 2023. Hyvinvointialueen ja kunnan tulee tehdä toimitilojen
hallinnasta vuokrasopimus siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12
kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.
Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia edellä tarkoitettujen toimitilojen hallinnasta
sekä toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten voimassaolosta myös
toisin kuin laissa on säädetty;
5. 23 §:ssä säädetään irtaimesta omaisuudesta. Lain mukaan hyvinvointialueelle
siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan
toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja
käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
Hyvinvointialueelle siirtyvät lisäksi sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta
omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista
varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottaminen. Muut osakkeet eivät siirry. Osakkeiden
siirtymistä lukuun ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin laissa on säädetty.
Voimaanpanolain 40 §:n perusteella 23 §:ssä tarkoitettu irtain omaisuus siirtyy
hyvinvointialueelle suoraan lain nojalla.
Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen omaisuuden arvona pidetään
kaupungin taseessa tilinpäätöksessä 2021 olevaa erää;
6.
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6. 24 §:ssä säädetään siirtyvään henkilöstöön kohdistuvasta lomapalkkavelasta.
Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2023 kunnan
järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja
pelastustoimen sekä opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka;
7. 25 §:ssä säädetään sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle.
Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät sen järjestämisvastuulle kuuluviin
tehtäviin liittyvät sopimukset ja vastuut suoraan lain nojalla yleisseuraantona
annettavan selvityksen perusteella.
Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät mm. erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden
ostoihin ja materiaalien hankintaan liittyvät sopimukset, koneiden, laitteiden ja
autojen leasingsopimukset ja muut vastaavat käyttöoikeussopimukset sekä kunnan
solmimat sopimukset sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Lisäksi
siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteella myönnetyt
avustukset ja etuudet sekä näihin rinnastettavat etuudet joiden järjestämisvastuu
siirtyy 1.1.2023 Lapin hyvinvointialueelle. Näitä ei ole ei luetteloitu.
Kunnan tulee lisäksi siirtää:
1. sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimitiloihin liittyvät
vuokrasopimukset, joissa kunta itse on vuokralaisena, riippumatta siitä, mikä
taho on vuokranantajana. Vuokranantajana voi siis edelleen olla esimerkiksi
kunnan tytäryhteisö;
2. kaikki sellaiset toimitilojen hallintaa koskevat sopimukset, joissa tosiasiallisesti
on kyse toimitilan vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevasta sopimuksesta ja
joissa kunta itse ei omista sopimuksen nojalla hallinnoimaansa tilaa;
3. sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisiin asumispalveluihin (tuettu asuminen,
palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen) liittyvät sopimukset.
Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2023, jolleivät hyvinvointialue
ja kunta toisin sovi.
Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan tulee tehdä voimaanpanolain
26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esitys sopimukseen liittyvän vastuun
jakautumisesta. Tästä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti
siirry sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan
ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä, tai
vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut
sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta
ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun
siirtymistä hyvinvointialueelle;
8. 26 §:ssä säädetään selvityksen antamisesta. Lain mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon
tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista (22§), siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta (23§) sekä sopimuksista ja vastuista(25§). Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön
määrästä ja palkkakuluista (18§) sekä lomapalkkavelasta (24§);
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9. 28 §:ssä säädetään selvityksen käsittelystä. Lain mukaan aluevaltuusto käsittelee
26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella
22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten
ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että laissa tarkoitetun selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa. Kunnan on täydennettävä lain perusteella
antamaansa selvitystä viimeistään 30.6.2022 mennessä, jos laissa tarkoitetuissa
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 38 §:n mukaan hyvinvointialueen on viimeistään 30.4.2022
lähetettävä kirjallinen ilmoitus vastuulleen siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten
velkojille ja sopimusosapuolille.
Omaisuuden saannoksi katsotaan voimaanpanolain 40 §:n perusteella kaupungin
laatima ehdotus ja selvitys siirtyvästä omaisuusmassasta. Irtain omaisuus siirtyy
suoraan lain nojalla. Kaupungin on laadittava selvitys omaisuudesta, vastuista ja
kunnalta vuokrattavista tiloista, sekä ehdotus siirtyvistä sopimuksista. Kaupungin
laatima selvitys sekä aluevaltuuston näitä koskeva päätös katsotaan vastaavan
saantokirjaa.
Kiinteää omaisuutta ei siirretä.
Aikataulu asiassa on seuraava:

kaupungin ehdotus hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta
toimitiloista ja sopimuksista
1.3.2022 sopimusten tarkastus alkaa
aluevaltuusto käsittelee selvityksen ja ehdotuksen ja päättää sopimusten
31.3.2022
siirrosta vain siltä osin kuin on mahdollista
aluevaltuusto käsittelee kaupungin mahdolliset täydennykset sekä
30.6.2022
lisäselvitykset ja -ehdotukset
31.8.2022 aluevaltuusto käsittelee ja päättää lisäselvityksistä ja lisäehdotuksista
aluevaltuusto jatkokäsittelee ja päättää mahdollisista lisäselvityksistä ja
30.11.2022
lisäehdotuksista
1.1.2023 järjestämisvastuu hyvinvointialueella alkaa
28.2.2022

Ehdotus
Esittelijä: Antti Määttä, henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Henkilöstöjohtaja Antti Määttä totesi, että tuodaan Lapin hyvinvointialueelle annettu
selvitys asia yhteistyötoimikunnalle tiedoksi.
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Jyty.n pääluottamusmies Ulla Rouvinen kysyi, että onko siirtyvään henkilöstöön
liittyvän liikkeenluovutuksen aikataulu jo selvillä.
Henkilöstöjohtaja Antti Määttä totesi, että siirrot perustuvat lainsäädöntöön ja
liikkeenluovutuksen aikataulu on loppuvuoden aikana.
Riskienhallintapäällikkö Johanna Aho kertoi, että käynnissä on kameravalvonnan
kilpailutus ja tämä tulee ottaa huomioon siirtyen rakennusten valmistelussa.
Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja Johanna Aho sopivat yhteisestä palaverista tähän
asiaan liittyen.
Yhteistyötoimikunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 229
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite 1 Sopimukset ja hankintarenkaat
2 Liite 2 Välivuokrausasunnot
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 25
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.2.2022 § 75 esittää valtuustolle, että
valtuusto päättää antaa Lapin hyvinvointialueelle:
1. selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista;
2. voimaanpanolain 18 §:n mukaisen arvion siirtyvän henkilöstön määrästä,
palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta;
3. esityksen sopimuksista.
Lisäksi valtuusto varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä
hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä ja toteaa, että lopullisesta saantokirjan
sisällöstä valtuusto päättää erikseen 30.6.2022 mennessä.
Lapin hyvinvointialueelle annettavaa selvitystä on täydennetty siirtyvien sopimusten ja
vuokratilojen osalta liitteen 1 ja 2 mukaisesti.
Mahdollisten myöhemmin ilmenevien ja uusien solmittavien sopimusten sekä muiden
mahdollisten selvitysten osalta toimitaan viranhaltijayhteistyössä Lapin
hyvinvointialueen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto täydentää Lapin
hyvinvointialueelle annettavaa selvitystä hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja
vuokratilojen osalta liitteen 1 ja 2 mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää
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valtuuttaa kaupunginjohtajan, henkilöstö- ja hallintojohtajan ja sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan ja henkilöstöpäällikön täydentämään
annettavaa selvitystä siirtohetkeen saakka.
Päätös
Sara Seppänen ja Heikki Autto poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi (hyvinvointialueen hallituksen jäsen ja hyvinvointialueen valtuuston 4.
varapuheenjohtaja, Hallintolaki 28 § 1mom 5 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Sara Seppänen
Tiedoksi
Esitys kaupunginvaltuustolle, valtuuston päätös Lapin hyvinvointialueen kirjaamo:
lapinhyvinvointialue@lapha.fi 30.6.2022 mennessä
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§ 230
XV Suomalais-Unkarilainen ystävyyskaupunki konferenssi Veszprémissä
ROIDno-2022-2255
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Rintala-Gardin
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
kansainvälisten asioiden päällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen kaupunki-posti - Fwd_ INVITA...garian Conference - 2022.09.28 - 09.pdf
2 Kutsu Ajkan kaupunginjohtaja.pdf
Suomalais-Unkarilainen ystävyyskaupunki konferenssi järjestetään Rovaniemen
unkarilaisessa ystävyyskaupungissa Veszprémissä 28.
-29.9.2022. Ystävyyskonferenssin järjestetään vuosittain niin, että joka toinen vuosi
konferenssi on Unkarissa ja joka toinen vuosi Suomessa. Osallistuvien kaupunkien
edustajille on varattu kaksi paikkaa konferenssissa. Mikäli kyseisellä paikkakunnalla
on myös paikallinen Suomi-Unkari-ystävyysryhmä, ryhmän edustajalle myönnetään
lisäksi yksi paikka. Kaikki konferenssivierailuihin liittyvät matka- ja majoituskulut ovat
kuntien ja järjestöjen vastuulla. Kutsu konferenssiin on liitteenä.
Rovaniemen toinen unkarilainen ystävyyskaupunki Ajka on kutsunut Rovaniemen
delegaation vierailemaan omassa kaupungissaan Veszprémin konferenssin jälkeen
ajalle 30.9.-2.10.2022. Kutsu on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää delegaation Veszprémiin ja Ajkaan ajalle 28.9.
-2.10.2022 ja valitsee delegaation luottamushenkilöjäsenet. Viranhaltijoiden
edustuksen delegaatioon nimeää kaupunginjohtaja. Rovaniemen kaupunki kutsuu
delegaatioon myös edustajan Rovaniemen Suomi-Unkari Seurasta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti lähettää delegaation Veszprémiin ja Ajkaan ajalle 28.9.
-2.10.2022 kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja valitsi delegaatioon
luottamushenkilöedustajaksi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Eemeli
Kajulan. Kaupunginjohtaja nimeää delegaatioon viranhaltijaedustajan. Rovaniemen
kaupunki kutsuu delegaatioon myös edustajan Rovaniemen Suomi-Unkari Seurasta.
Tiedoksi
Kansainvälisten asioiden päällikkö, Rovaniemen Suomi-Unkari Seura
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§ 231
Vastaus kuntalaisaloitteeseen
ROIDno-2022-1689
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Holländer-Tyni, Antti Määttä
tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöpäällikkö, henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Vastaus kuntalaisaloitteeseen
Kuntalainen on tehnyt kuntalaisaloitteen 23.4.2022, aloitteen julkaisupäivä on
25.4.2022.
Kuntalainen ehdottaa aloitteessaan kaikille kaupungin yksiköille (Pulkamontien
terveysaseman osastot, palvelutalot, päiväkodit) yhtenäisen toimintamallin luomista
hoitajien hävikkiruokailuun. Aloitteeseen on laadittu liitteen mukainen vastaus.
Hallintosäännön 164 §:n mukaan aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla
on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen
viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla. Muun
toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto
toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen ja
antaa sen vastauksenaan aloitteen tekijälle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kuntalaisaloitteen tekijä
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Kaupunginhallitus, § 38,31.01.2022
Kaupunginhallitus, § 232, 13.06.2022
§ 232
Toimielinten esittelijöiden määrääminen / Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta
ROIDno-2021-3096
Kaupunginhallitus, 31.01.2022, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena
kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa ja toimii
kaupunginhallituksen esittelijänä ja vastaa asioiden valmistelusta
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen,
esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.
Hallintosäännön 26 §:n mukaan toimialajohtaja vastaa valmistelusta lautakunnalle,
ellei kaupunginhallitus ole määrännyt lautakunnalle toista esittelijää.
Hallintosäännön 153 §:n mukaan muilta osin esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää
kaupunginhallitus.
Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen
sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelystä tarkastuslautakunnassa
määrätään hallintosäännön 85 §:ssä; tarkastuslautakunta määrää alaisensa
viranhaltijan esittelijäksi.
Hallintosäännön 154 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa
viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään
kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Esittelijä vastaa esittelemiensä
kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään
toimielimelle päätösehdotuksen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana
(pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa
ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos esittelijä ehdottaa asian
poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi
erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus
on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Kaupunginvaltuusto on 24.1.2022 muuttanut hallintosääntöä niin, että elinvoiman
toimialalla on myös yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Lautakunnalle tulee määrätä
esittelijä ja varaesittelijä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaoston) esittelijäksi on
16.8.2021 § 322 määrätty kaupunginjohtaja ja varaesittelijäksi kaupunginjohtajan
varahenkilö. HYTE-jaoston valmistelutehtävät kuuluvat henkilöstö- ja hallintopalvelut
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vastuualueelle päätöksenteon ja johdon palvelut yksikköön. Työnjaollisista syistä olisi
tarkoituksenmukaista siirtää esittelijän tehtävät päätöksenteon ja johdon palvelut
yksikön esimiehelle, jonka alaisuudessa hyte-erityisasiantuntijat työskentelevät.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä 1.2.2022 lukien
yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijäksi toimialajohtaja Jaakko Rantsin
ja varaesittelijäksi palvelualuepäällikkö Jukka Ylinamman sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE-jaoston) esittelijäksi
kaupunginsihteerin ja varaesittelijäksi kaupunginsihteerin varahenkilöksi
nimetyn.
Päätös
Riku Tapio esitti Henri Rambergin kannattamana, että yhdyskuntasuunnittelun
lautakunnan osalta asia palautetaan valmisteluun. Toimialajohtaja toimii esittelijänä
yhdyskuntasuunnittelun lautakunnassa kunnes esittelijästä päätetään. Muilta osin
kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 232
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuusto on 24.1.2022 muuttanut hallintosääntöä niin, että elinvoiman
toimialalla on myös yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Lautakunnalle tulee määrätä
esittelijä ja varaesittelijä. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan
31.01.2022, § 38, ja palauttanut asian valmisteluun.
Valmistelun perusteella on nähty tarkoituksenmukaisena, että esittelijäksi määrätään
yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan alaisen tekniset palvelut -yksikön
palvelualuepäällikkö, joka toimii myös palvelualueen henkilöstön esihenkilönä. Tästä
johtuen varaesittelijäksi on perusteltua määrätä ko. palvelualuepäällikön sijaiseksi
määrätty henkilö. Koko toimialan henkilöstöorganisaatiota johtaa toimialajohtaja.
Toimialan lautakuntien esittelijöiden tehtävien jakamisella usealle viranhaltijalle
voidaan riskienhallinnan näkökulmasta varautua esimerkiksi mahdollisiin este- ja
esteellisyystilanteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijäksi
kaupungininsinööri, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinamman ja ja varaesittelijäksi
Markku Pyhäjärven.
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Päätös
Kaupunginhallitus piti tauon 16.42 - 16.58. Puheenjohtaja totesi tauon jälkeen
läsnäolijat. Heikki Autto oli poistunut kokouksesta tauon aikana, muut olivat paikalla.
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Päivi Alanne-
Kunnarin ja Eemeli Kajulan kannattamana, että "kaupunginhallitus käynnistää
ilmoittautumismenettelyn yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijän
nimeämiseksi. Kaupunginhallitus päättää esittelijän nimeämisestä seuraavassa
kaupunginhallituksen kokouksessa."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.
Kaupunginjohtaja jätti eriävän mielipiteen.
Eriävä mielipide
Rovaniemen kaupungissa on päätetty vastuu hierarkia, jota kaupungissa noudatetaan.
Hallintosäännön 23 § mukaan Elinvoimapalvelut – toimialaa johtaa
elinvoimajohtaja. Hallintosäännön 26 §:n mukaan toimialajohtaja johtaa toimialansa
taloutta ja toimintaa. Hallintosäännön 27 § ja 28 §:n mukaan toimialajohtajan
alaisuudessa toimivat palvelualueiden päälliköt ja vastuualuepäälliköt sekä näiden alla
yksiköiden esimiehet, jotka omalta osaltaa vastaavat toiminnasta sekä toiminnan
kehittämisestä.
Kaupunginvaltuusto on 24.1.2022 § 5 päättänyt hallintosäännön muutoksista, jotka
ovat tulleet voimaan 1.2.2022. Muutetussa hallintosäännössä on säädetty uudesta
yhdyskuntasuunnittelun lautakunnasta ja sen esittelijästä. Lautakunnan esittelijällä on
esittelijän vastuu, johon liittyy myös taloudellinen vastuu. Taloudellista vastuuta
kantaa edellä kerrotusti elinvoimatoimialalla toimialajohtaja, palvelualuepäällikkö ja
yksikön päälliköt. Kaupunginjohtajan esityksessä uuden lautakunnan esittelijäksi on
esitetty palvelualuepäällikköä, joka toimii lisäksi nykyään toimialajohtajan sijaisena.
Esittelijän varalle esitetty henkilö toimii hierarkisessa järjestelmässä päätettynä
sijaisena. Kaupunginjohtajan esityksessä on päätetty vahvistaa jo voimassa olevaa
kaupungin johtamis-ja sijaisjärjestelmää.
Ylimääräinen ja hallinnollisesti epäselvä ilmoittautumisjärjestely ei ole työyhteisön
hyvinvoinnin näkökulmasta suotava eikä se ole menetelmänä tasapuolinen.
Tasapuolisen vertailun järjestäminen voimassa olevan järjestelmän ulkopuolella on
hankala ja huonoa hallintoa.
Kaupungin hallituksen esityssä päätöksessä ei ole koulutus tai osaamisehtoja.
Hakijoiden avoimen ja tasapuolisen vertailun ja valinnan tekemiselle ei ole edellytyksiä.
Koska kaupunginhallituksen päätöksessä määrättiin uusi käsittely jo seuraavaan
kokoukseen, on ilmoittautumismenettely aika poikkeuksellisen lyhyt.
Tiedoksi
Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, CaseM-tuki
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Kaupunginhallitus, § 53,10.02.2020
Kaupunginhallitus, § 218,18.05.2020
Kaupunginhallitus, § 280,17.08.2020
Kaupunginhallitus, § 36,31.01.2022
Kaupunginhallitus, § 173,09.05.2022
Kaupunginhallitus, § 178,11.05.2022
Kaupunginhallitus, § 203,30.05.2022
Kaupunginhallitus, § 233, 13.06.2022
§ 233
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkanimitys
ROIDno-2019-3891
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 16.12.2019 § 507 seuraavaa:
“Kaupunginhallitus toteaa, että Antti Lassilan nykyinen virka sivistyspalvelujen
toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella.
Koska Lassilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan
ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla
tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun
avoimen viran tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti
Lassila sijoitetaan suostumuksensa mukaisesti liitteenä olevassa perustelumuistiossa
esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialan toimialajohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.”
Kalervo Björkbacka, Riitta Erola, Raimo Laitinen, Osmo Kurola ja Henri Ramberg ovat
tehneet päätöksestä oikaisuvaatimukset. Björkbackalla, Laitisella, Kurolalla ja
Rambergilla on valitusoikeus kunnan jäsenyyden perusteella. Erolalla on valitusoikeus
asianosaisuuden ja kunnan jäsenyyden perusteella. Oikaisuvaatimukset ovat
saapuneet oikaisuvaatimusajan kuluessa, joten oikaisuvaatimukset on tutkittava.
Oikaisuvaatimuksen tekijöiden vaatimukset perusteineen ovat tiivistetysti seuraavat:
Oikaisuvaatimuksen tekijä/tekijät sekä vaatimukset
Björkbacka
Vaatimukset: Päätös on korjattava ja valmisteltava sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialan toimialajohtajan virka avoimeen ja yleiseen hakuun. Hakijoista pätevimmät
haastateltava ja toteutettava psykologiset soveltuvuustestit.
Perusteet

Björkbackan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arviointi
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Lassila ei täytä viran kelpoisuusehtoja.

Kaupunginhallitus on arvioinut
yksimielisellä päätöksellä, että Lassila
täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lassilan sosiaali- ja terveysalan kokemus
ja tuntemus on olematonta.

Lassila täyttää kelpoisuusehdot
seuraavilla perusteilla:

Ylempi soveltuva korkeakoulututkinto
puuttuu.

Ylempi soveltuva korkeakoulututkinto:
Lassila on suorittanut kasvatustieteen
maisterin tutkinnon, jota voidaan pitää
virkaan soveltuvana.

Sosiaali- ja terveysalan
johtamiskoulutusta ei ole hankittuna.

Sosiaali- ja terveysalan sekä sivistysalan
Käytännössä osoitettu johtamistaito- ja
tuntemus: Lassilan sosiaali- ja terveysalan
kokemus puuttuu sosiaali- ja terveysalalta. tuntemus perustuu hänen
työkokemukseensa Rovaniemen
Perusturvalautakunnan ja hyvinvointialan kaupungin johtoryhmässä sekä vuosina
2011-2014 puheenjohtajana
esittelijän tehtävät jäävät osaamisen
puutteiden vuoksi vajaaksi ja siten liiaksi perusturvapalveluiden ja
sivistyspalveluiden yhteisen johtoryhmän
palvelualuepäälliköiden lisärasitukseksi.
puheenjohtajana. Lassila on osallistunut
myös sote-uudistuksen valmisteluun.
Lassilan aiempi koulutus, työkokemus ja Kelpoisuusehtona nimenomaan sosiaali-
osaaminen on lähes pelkästään
ja terveyspalveluiden tuntemus
sivistyspalveluiden sektorilta.
ei edellytä pitkäaikaista
palvelutuotannon suorittavissa tehtävissä
hankittua perehtyneisyyttä esimerkiksi
Hyvinvointipalvelujen toimialan
strateginen ja operatiivinen toiminnan ja sosiaalipalvelujen tuottamiseen.
Toimialajohtajan tehtävän vaatimuksiin
palvelutuotannon johtaminen jää
suhteutettuna kelpoisuusehto täyttyy
tavoitteiden suhteen alisuorittamiseksi.
edellä todetuilla perusteilla selvästi.
Alueellisesta ja valtakunnallisesta
yhteistyöstä ja vaikuttamisesta ei ole
näyttöä.
Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö jää
sosiaali-ja terveydenhuollon asioiden
osalta minimaaliseksi (mm. Lapin shp:n
suuntaan).
Sosiaali-ja terveystoimialan
tehtäväalueiden ja lainsäädännön
tuntemus on perustasoltaan heikkoa.

Johtamiskoulutus: Lassila on reservin
aliupseeri ja täyttää kelpoisuusehdon.
Käytännössä osoitettu johtamistaito ja -
kokemus: Lassila on työskennellyt
moitteettomasti 12 vuoden ajan
johtamistehtävissä Rovaniemen
kaupungissa. Lassila täyttää
kelpoisuusehdon.
Suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito: Lassilan äidinkieli on
suomi ja hän on suorittanut
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ylioppilastutkinnon ja kasvatustieteen
maisterin tutkinnon, joten hän täyttää
kelpoisuusehdon.
Lassila on toiminut virkatehtäviinsä
liittyvissä alueellisissa ja valtakunnallisissa
verkostoissa sekä muiden sidosryhmien
kanssa asianmukaisesti ja
moitteettomasti.
Lassilalla on tehtävän edellyttämät
vuorovaikutustaidot.

Yhteenveto: Björkbackan oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.
Oikaisuvaatimuksen tekijä/tekijät sekä vaatimukset
Erola
Vaatimukset: Kaupunginhallituksen tulee kumota päätöksensä 16.12.2019 § 507 ja
siirtää Erola ansioituneempana ja viran kelpoisuusehdot täyttävänä sivistys- ja
hyvinvointijohtajan virkaan.
Perusteet

Erolan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arviointi

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 43 §:n 2.
momentin mukaan työnantajalla ei ole
erillistä kuulemisvelvollisuutta, jos
työnantaja on työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
annetun lain mukaan velvollinen
neuvottelemaan taloudellisella tai
tuotannollisella perusteella tapahtuvan
irtisanomisen perusteesta työntekijöiden
tai heidän edustajiensa kanssa. Yt-
Erolaa ei ole kuultu virkojen
neuvottelut on käyty 5.8.-16.9.2019, joissa
lakkauttamisista ja perustamisista tai
siitä, kenelle virkoja tullaan tarjoamaan ja mm. työnantajan suunnitelmat
perusteineen, vaikutuksineen ja
millä perusteilla. Yt-menettelyt eivät
vaihtoehtoineen on käsitelty lain
korvaa henkilökohtaisia kuulemisia.
edellyttämällä tavalla. Erolan osalta on
myös selvitetty lain kunnallisesta
Lassila ei täytä vahvistettuja
viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti toiseen
kelpoisuusehtoja.Lassilalla ei ole viran
virka- tai työsuhteeseen
edellyttämää koulutusta eikä
sijoittamisvaihtoehdot irtisanomisen
työkokemusta tai lainsäädännön
vaihtoehtona.
tuntemusta perusturvan toimialalta.
Lassila täyttää viran kelpoisuusehdot
edellä Björkbackan oikaisuvaatimuksen
Lassila ilmoittaa koulutuksekseen KM
perusteiden arvioinnin yhteydessä
virheellisesti.
todetuilla perusteilla.
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Lassilalle on myönnetty kasvatustieteen
maisterin arvo 23.4.1992.

Virkoihin ei ole järjestetty sisäistä tai
ulkoista hakumenettelyä viranhaltijalain 4
§:n 3 momentin perusteella, jolloin
ansiovertailuakaan ei ole ollut tarpeen
tehdä. Uudelleensijoitus on toteutettu
Päätökseen ei ole liitetty ansiovertailua.
viranhaltijalain 37 §:n mukaisesti eli on
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka oli
arvioitu viranhaltijakohtaisesti, mihin
päätetty vain yhdelle samassa tilanteessa virka- tai työsuhteeseen kaupunki on
olevalle, Lassilalle.
velvoitettu viranhaltijan sijoittamaan tai
uudelleenkouluttamaan.
Lassila siirrettiin sivistys- ja
hyvinvointivirkaan lain vastaisesti.
Erolalla ei ollut mahdollisuutta ilmoittaa
suostumustaan virkaan. Sopivinta
henkilöä ei ole voitu sivuuttaa
virantäytössä.
Kaupunginhallitus siirsi viranhaltijoita
mielivaltaisesti virkoihin.
Erolalle ei ilmoitettu siitä, että hänellä ei
ole kelpoisuutta palvelualuepäällikön
virkaan.

Lassila on siirretty sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan virkaan lain kunnallisesta
viranhaltijasta mukaisesti.
Virkaan ei ole järjestetty sisäistä tai
julkista hakumenettelyä. Menettely on
ollut lain kunnallisesta viranhaltijasta 4 §:
n 3 momentin mukainen.
Kaupunginhallitus on tehnyt Erolan
virkasuhdetta koskevista toimenpiteistä
päätöksen 16.12.2019 § 509.
Valmisteluvaiheessa olevista asioista ei
ole ollut velvollisuutta tiedottaa.

Kehitysjohtaja on toiminut kaupungin
organisaatiossa yhden toimialan yhden
palvelualueen esimiehenä.
Kehitysjohtajan virkaa ei voida mitenkään
Toimialajohtajan organisaatiotaso koko
verrata palvelualuepäällikön virkaan.
toimialan johtajana on kehitysjohtajaan
nähden erilainen huolimatta siitä, että
kehitysjohtajan tehtäviin kuului toimia
Irtisanomisperustetta ei ole Erolan
kaupunginjohtajan sijaisena.
kohdalla olemassa, koska hän täyttää
Kaupunginjohtajalla on kehitysjohtajan
kaupunginjohtajan viran
lisäksi muitakin suoria alaisia, joiden
kelpoisuusehdot. Erolalle olisi pitänyt
asema ei ole myöskään rinnastettavissa
tarjota kaupunginjohtajan virkaa.
toimialajohtajan asemaan.
On kyseenalaista, oliko perustettu
Perustettu virka oli avoimena sitä
sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka
täytettäessä.
avoimena.
Kaupunginhallitus siirsi kaikki kolme
irtisanomisuhan alla ollutta miestä
perustettuihin virkoihin ja kaikkien heidän
palkkansa nousi virkajärjestelyssä. Erola
siirrettiin tietoisesti alemman tasoiseen

Perusturvapalvelujen ja teknisten ja
ympäristöpalvelujen toimialojen
toimialajohtajien virat lakkautettiin
1.1.2020 alkaen. Viranhaltijat ovat
ilmoittaneet jäävänsä eläkkeelle 1.6. ja
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avoinna olevaan tehtävään ja ainoastaan
hänen palkkansa aleni huomattavasti.

1.7.2020 alkaen. Kaupunginhallitus on
todennut, että kyseisten viranhaltijoiden
virkasuhde kaupunkiin päättyy eläkkeelle
jäämisen johdosta ottaen huomioon, että
Virantäyttöprosessi on ollut ennalta
irtisanomistilanteessa heidän
sovittu. Erolan oikeusturvaa on loukattu
virkasuhteensa olisivat joka tapauksessa
tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja
jatkuneet irtisanomisajan.
viranhaltijalakien vastaisesti.
Perusturvapalvelujen toimialan
toimialajohtajaa ei ole sijoitettu uuteen
virkaan ja teknisten ja
Erolaa on syrjitty virkavalinnoissa.
ympäristöpalvelujen toimialan
Viranhaltijalain 24 § ja 37 § mukainen
velvoite on ohittanut samassa tilanteessa toimialajohtajalle on tarjottu
tilapalvelupäällikön virkaa, jota hän ei ole
olevien yhdenvertaisen kohtelun.
ottanut vastaan.
Kaupunginhallitus on korottanut
15.1.2018 § 15 ja 26.2.2018 § 77
perusturvajohtaja Markus Hemmilän ja
sivistysjohtaja Antti Lassilan palkkaa.
Kaupunginhallitus on jatkanut Lassilan
suosimista muutoksenhaun alaisella
päätöksellään.

Virkoja täytettäessä on noudatettu
tarkoin lakia. Tasa-arvo-,
yhdenvertaisuus- ja viranhaltijalait eivät
ole edellyttäneet sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan viran tarjoamista
kehitysjohtajan virassa toimineelle
Erolalle.

Erolalla ei ollut mahdollisuutta tulla
yhdenvertaisesti tai tasa-arvoa
työelämässä noudattaen valituksi virkaan. Kaikille irtisanomisuhan alaisena olleille
miehille ei ole perustettu uutta virkaa.
Erolalle on tarjottu hallintolakimiehen
Vaikka muille samassa tilanteessa oleville
virkaa, jonka hän on ottanut vastaan
miespuolisille kandidaateille perustettiin
1.1.2020 alkaen. Koska Erola on jo ottanut
uusi virka, Erolan kohdalla tämä ei ollut
hallintolakimiehen virkasuhteen vastaan,
mahdollista.
ja siirtopäätös on lainvoimainen, Erolaa ei
voitaisi siirtää vaatimaansa sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan
Kaupunginhallitus, Määttä ja Lotvonen
toimialajohtajan virkaan, koska
ovat kohdelleet Erolaa tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuslaissa kielletyllä tavalla ja uudelleensijoitusvelvoite ei ole voimassa
eikä kaupungilla ole enää mahdollisuutta
rikkoneet virkavelvollisuutensa
poiketa julkisesta hakumenettelystä.
aiheuttaen Erolalle haittaa tai vahinkoa.
Kaupunginhallitus, Määttä ja Lotvonen
eivät ole kohdelleet Erolaa tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuslaissa kielletyllä tavalla
eivätkä he ole rikkoneet
virkavelvollisuuttaan. Kaikissa
viranhaltijoiden virkasuhteisiin liittyvissä
menettelyissä on kiinnitetty erityistä
huomiota lain tarkkaan noudattamiseen.
Yhteenveto: Erolan oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä/tekijät sekä vaatimukset
Laitinen ja Kurola (yhteinen oikaisuvaatimus)
Vaatimukset: Päätös on kumottava.
Perusteet

Viran kelpoisuusvaatimuksia ei ole
noudatettu valittaessa Antti Lassila
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialajohtajan virkaan.
Kaupunginjohtaja ei ole edellämainitun
viran valmistelussa noudattanut
kaupunginhallituksen antamia
valmisteluohjeita.

Laitisen ja Kurolan
oikaisuvaatimuksen perusteiden
arviointi
Lassila täyttää viran kelpoisuusehdot
edellä Björkbackan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arvioinnin yhteydessä
todetuilla perusteilla.
Kaupunginjohtaja johtaa itsenäisesti ja
virkavastuullisesti kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelua. Kaupunginhallituksen
18.11.2019 antamat valmistelua koskevat
ohjeet on huomioitu valmistelussa.
Päätöksessä ei ole laillisuusvirhettä tällä
perusteella.

Yhteenveto: Laitisen ja Kurolan oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.
Oikaisuvaatimuksen tekijä/tekijät sekä vaatimukset
Ramberg
Vaatimukset: Rovaniemen kaupunginhallituksen tulee oikaista ja kumota virheellinen
päätöksensä § 507 ja päättää uudelleen Antti Lassilan virkasuhteeseen liittyvistä
toimenpiteistä.
Perusteet

Rambergin oikaisuvaatimuksen
perusteiden arviointi

Lassila ei täytä kelpoisuusehtoja
johtamiskoulutuksen ja sosiaali- ja
terveysalan laajan tuntemuksen osalta.

Lassila täyttää viran kelpoisuusehdot
edellä Björkbackan oikaisuvaatimuksen
perusteiden arvioinnin yhteydessä
todetuilla perusteilla.

Yhteenveto: Rambergin oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.
Hallintolain 34 §:n perusteella asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos
oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisemista hänen vahingokseen, eikä
vaatimusta jätetä tutkimatta tai heti perusteettomana hylätä.
Antti Lassila on lausunut oikaisuvaatimusten johdosta seuraavaa:
“Perustelen lyhyesti, miksi omaan riittävän kokemuksen ja tiedot sosiaali- ja
terveyspalveluista ko. toimialajohtajan tehtävän hoitoa varten. Olen aiempiin tehtäviin
liittyen saanut kokemusta ja myös sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnasta sekä
niihin liittyvästä lainsäädännöstä (sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, laki
vammaispalveluista, perhehoitolaki, terveydenhuoltolaki).
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Toimiessani rehtorina ja koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkönä, olen tehnyt
säännöllisesti yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa lasten, nuorten ja
perheiden asiakastilanteisiin sekä palveluiden organisointiin liittyen. Yhteistyö ja eri
palveluiden tunteminen on ollut osa työtehtäviäni. Asiakastilanteissa ja niiden
käsittelyssä olen tehnyt työtä mm. lastensuojelun, perheneuvolan, toimintaterapian
sekä oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Sen lisäksi tein yhteistyötä
sosiaalipalveluiden palvelupäällikön sekä ylilääkärin kanssa lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen organisointiin (mm. psykologipalvelut ja vammaispalvelut) sekä
hankkeisiin liittyen.
Toimiessani sivistyspalveluiden tuotanto-osaston johtaja (2011-2014), tein
läheistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannonjohtajan kanssa liittyen
molempien tuotanto-osastojen henkilöstöön sekä talouteen. Sivistyspalveluilla sekä
sosiaali- ja terveyspalveluilla oli yhteinen johtoryhmä, jota johdin puolivuosittain.
Kyseisessä johtoryhmässä käsiteltiin molempien tuotanto-osastojen
asiakokonaisuuksia sekä yhteistyön kehittämistä. Toimimme esittelijöinä sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuotanto-osaston johtajan kanssa samalle palvelujohtokunnalle
2013–2014. Tällöin sain hyvän näkemyksen ja tiedon sosiaali- ja terveyspalveluiden
esittely- ja valmisteluprosesseista.
Toimiessani sivistyspalvelujen toimialajohtajana 2015–2019, kuuluin kaupungin
johtoryhmään, jossa on käsitelty ja linjattu laajasti myös sosiaali- ja terveyspalveluita:
Mm. erikoissairaanhoitoa, ikäihmisten palveluasumista, kuntouttavaa työtoimintaa,
kaupungin terveydenhuoltoa ja avovastaanottoa sekä nuorten ohjaamotoimintaa.
Kajossa tehty työ liittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen erityislainsäädäntöön.
Yhteistyökumppanini on ollut myös perusturvan toimialajohtaja liittyen yhteisten
palveluiden kehittämiseen. Olen neuvotellut ja tehnyt yhteistyötä vuodesta 2011
alkaen Rovaniemen työterveyspalvelujen kanssa, joka on olennainen osa
terveyspalvelujen kokonaisuutta Rovaniemellä. Olen myös eri yhteyksissä tehnyt
yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (Neuvokas sekä Rovaniemen
mielenterveysseura ja Eduro), jolloin olen saanut kokemusta sosiaalipalveluiden
vapaaehtoistyöstä.
Katson, että olen eri tehtäviini liittyen saanut riittävästi kokemusta sekä
asiantuntemusta sivistys- ja hyvinvointipalveluista, jotta voin toimia menestyksellisesti
sivistys- ja hyvinvointijohtajana. Pitkän urani akana olen asemaani liittyen saanut ja
joutunut tekemään aina yhteistyötä hyvinvointipalveluihin liittyen ja yksi keskeisistä
toimijoista on sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi on hyvä huomioida, että vapaa-ajan
palvelut on tehnyt jo vuosia yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ja iso
osa työtä on käynnistetty ollessani sivistyspalvelujen johtajana. Laajan kokemuksen
johdosta katson, että minulla on myös hyvät valmiudet osaltani käydä
omistajaohjaukseen liittyviä neuvotteluja mm. erikoissairaanhoidon kanssa.
Toimialanjohtajan tehtävä on yleisjohtamisen sekä strategisen johtamisen tehtävä,
jossa ei edellytetä eri palvelualueiden ammattipätevyyttä, myöskään lain
näkökulmasta. Näin laajassa tehtäväkokonaisuudessa se muutoinkaan ei ole
relevanttia. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan tehtäviin
kuuluvat henkilöstön, toiminnan ja talouden johtaminen sekä toimielinten esittelijänä
toimiminen. Tehtävät ovat sisällöltään ja luonteeltaan samankaltaisia kuin ne ovat
olleet aiemmin sivistyspalvelujen toimialan toimialajohtajalla.”
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Oikaisuvaatimusten käsittely
Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos
oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella,
alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös.
Johtopäätökset
Oikaisuvaatimusten kohteena olevassa kaupunginhallituksen päätöksessä 16.12.2019
§ 507 ei ole laillisuusvirheitä eikä oikaisuvaatimusten hyväksyminen ole
tarkoituksenmukaista.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimukset esittelytekstissä todetuilla
perusteilla.
Päätös
Kalervo Björkbacka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Kalervo Björkbacka

Kaupunginhallitus, 18.05.2020, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallituksen tekemistä seuraavista päätöksistä on tehty kunnallisvalitukset
hallinto-oikeuteen:
10.2.2020 § 52 Oikaisuvaatimus sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan viran perustamista koskevasta päätöksestä;
10.2.2020 § 53 Oikaisuvaatimus Antti Lassilan virkasuhteeseen liittyviä
toimenpiteitä koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä 16.12.2019 § 507;
10.2.2020 § 54 Oikaisuvaatimus Riitta Erolan virkasuhteeseen liittyviä
toimenpiteitä koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä 16.12.2019 § 509
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon valitusten johdosta.
Lausuntopyynnöt ovat liitteenä.
Valituksissa vaaditaan
kaupunginhallituksen päätösten 10.2.2020 § 52, § 53 ja § 54 sekä 16.12.2019 §
507 kumoamista ja palauttamista uudelleen käsiteltäväksi,
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kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 509 tekemän päätöksen muuttamista siten,
että Erola siirretään Lassilaa ansioituneempana ja viran kelpoisuusehdot
täyttävänä sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan,
Rovaniemen kaupunkia suorittamaan Erolalle muuttuneista olosuhteista johtuen
ajalta 1.1.-29.2.2020 2764,58 euroa ja 1.3.2020 alkaen 4655,69 euroa
kuukaudessa,
Rovaniemen kaupunkia maksamaan Erolan oikeudenkäyntikuluja yhteensä 4580
euroa,
päätösten 16.12.2019 § 507 sekä 10.2.2020 §:ien 52 ja 53 täytäntöönpanon
lykkäämistä hallinto-oikeuden päätökseen saakka.
Valitusten perusteet ja perustelut ilmenevät lausuntopyynnöistä. Valitusten johdosta
on laadittu liitteenä olevat lausunnot.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa hallinto-oikeudelle liitteiden mukaiset lausunnot.
Äänestykset
Kaupunginjohtajan esitys Jaa Simoskan esitys Ei
Jaa
Juhani Juuruspolvi
Harri Rapo
Kaisu Huhtalo
Heikki Luiro
Päivi Alaoja
Matti Henttunen
Esko-Juhani Tennilä
Ei
Maarit Simoska
Timo Tolonen
Tyhjä
Sanna Karhu
Maria-Riitta Mällinen
Päätös
Kalervo Björkbacka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta). Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin
Sanna Karhu.
Varajäsen Timo Tolonen otti osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Maarit Simoska esitti Timo Tolosen kannattamana, että Rovaniemen kaupunki
hyväksyy valittajien (Björkbacka, Kurola, Laitinen) valitusperusteet ja myöntää
tehneensä virheelliset päätökset erityisesti seuraavissa asiakohdissa:
1. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan ei olisi tullut
valita Antti Lassilaa, koska hän ei täyttänyt kaupunginhallituksen 16.12.2019
kokouksessa hyväksymiä kelpoisuusehtoja.
2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virka ei ole yleis- ja
strategisen johtamisen tehtävä. Kyseessä on yksi maakunnan keskeisimmistä
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viroista, jonka menestyksellinen hoitaminen vaatii vahvaa sote- ja
sivistysosaamista ja 16.12. hyväksytyt kelpoisuusehdot ovat siten perusteltuja.
3. Perustettu uusi toimialajohtajan tehtävä poikkeaa olennaisilta osin aiemmasta
suppeasta sivistyspalvelujen toimialajohtajan tehtävästä.
4. Rovaniemen kaupunki keskeyttää omaehtoisesti valituksenalaisten päätösten
toimeenpanon.
Rovaniemen kaupunki on valmis käsittelemään asiat uudelleen ja tekemään lailliset
päätökset Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden määrittelemällä tavalla. Rovaniemen
kaupunki hyväksyy myös hallinto-oikeuden virheellisten päätösten täytäntöönpanon
kieltämisen ja ryhtyy viipymättä valmistelemaan oman hallinnon sisällä korjaavia
päätöksiä.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla
vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Simoskan esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä, kaksi (2) Ei -ääntä ja
kaksi (2) äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Esteellisyys
Kalervo Björkbacka

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 280
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 PSHaO päätös 29.6.2020, 20.0344.2, Kh. 10.2.2020, 52 §, 53 §.pdf
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen koskien kolmen valittajan
vaatimusta kieltää kaupunginhallituksen päätösten 10.2.2020 § 52 ja § 53
täytäntöönpano. Täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen kohteena
olevat päätökset ovat sisällöltään seuraavia:
Rovaniemen kaupunginhallitus 10.2.2020 § 52
Kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä päätöksestä 16.12.2019 § 503 tehdyn
oikaisuvaatimuksen ja muuttaa 16.12.2019 § 503 tekemäänsä päätöstä
kelpoisuusehtojen osalta siten, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan viran kelpoisuusehdoiksi päätetään ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös on päätetty panna täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Rovaniemen kaupunginhallitus 10.2.2020 § 53
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Kaupunginhallitus on päättänyt hylätä oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen
16.12.2019 § 507 tekemästä päätöksestä sijoittaa Antti Lassila suostumuksensa
mukaisesti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n nojalla toistaiseksi
voimassa olevaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan
virkasuhteeseen 1.1.2020 lukien.
Hallinto-oikeus on hylännyt täytäntöönpanokieltoa koskevan hakemuksen, koska
päätösten täytäntöönpanon kieltämiselle ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole
perusteita.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksi.
Päätös
Kalervo Björkbacka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Kalervo Björkbacka

Kaupunginhallitus, 31.01.2022, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Haurinen
hanna.haurinen@rovaniemi.fi
henkilöstölakimies
Liitteet

1 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21_0416_2 asioissa 00394_20_2209 ja
00450_20_2209.pdf
2 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21_0417_2 asioissa 00395_20_2209 ja
00451_20_2209 (1).pdf
3 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21_0419_2 asiassa 00452_20_2207.pdf
Pohjois-Suomen hallintooikeus on 22.12.2021 antanut kolme ratkaisua (ratkaisut 21
/0416/2, 21/0417/2 ja 21/0419/2), jotka kaikki koskevat Rovaniemen kaupungin
toteuttamaa organisaatio uudistusta, jossa muun muassa silloisten kehitysjohtajan,
perusturvajohtajan ja sivistysjohtajan virat lakkauteettiin sekä uusi sivistys- ja
hyvinvointialojen toimialajohtajan virka perustettiin ja kyseinen virka täytettiin.

Sivistys- ja hyvinvointialojen toimialajohtajan virka
Rovaniemen kaupunginhallitus on päätöksellään 16.12.2019 § 503 perustanut sivistys-
ja hyvinvointialojen toimialajohtajan viran ja päättänyt viran kelpoisuusehdoista. Viran
kelpoisuusehdoksi päätettiin ylempi soveltuva korkeakoukututkinto, sosiaali- ja
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terveysalan sekä sivistysalan tuntemus, johtamiskoulutus, käytännössä osoitettu
johtamistaito ja -kokemus, sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen
taito.
Kelpoisuusehdot poikkesivat esittelijän esityksestä, jonka mukaan ne olisivat olleet
ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen
taito. Esitykseen verrattuna kelpoisuusehtoja siis korotettiin siten, että niihin lisättiin
johtamiskoulutus ja sosiaali- ja terveysalan sekä sivistysalan tuntemus.
Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka on käsitelty ja hyväksytty
kaupunginhallituksen päätöksellä 10.2.2020 § 52. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialan toimiala-johtajan viran kelpoisuusehdoiksi on muutettu vastaamaan
esittelijän esitystä eli kelpoisuusehdoiksi vahvistettiin ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Tästä päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallintooikeuteen ja hallinto-oikeus on
hylännyt valituksen 22.12.2021 ratkaisulla 21/0416/2. Viran kelpoisuusehdot ovat siten
tällä hetkellä kaupunginhallituksen päätöksen 10.2.2020 § 52 mukaiset.

Sivistys- ja hyvinvointialojen toimialajohtajan virantäyttö
Kaupunginhallitus on päätöksellään 16.12.2019 § 507 siirtänyt Antti Lassilan edellä
selostetulla päätöksellä perustettuun sivistys- ja hyvinvointialojen toimialajohtajan
virkaan.
Päätös on perustunut viranhaltijalain 37 §:än, jonka mukaan työnantajan on
viranhaltijan viran päättyessä irtisanomisen sijasta sijoitettava viranhaltija toiseen
virkasuhteeseen, jos se on hänen ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella
tehtävissä. Lassilan aikaisemmin hoitama sivistysjohtajan tehtävä oli päättymässä
1.1.2020 alkaen viran lakkaamisen vuoksi.
Päätöksestä on tehty neljä oikaisuvaatimusta, jotka Kaupunginhallitus on
päätöksellään 10.2.2020 § 53 hylännyt.
Päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka on antanut asiassa
päätöksen 22.12.2021 21/0417/2. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Antti Lassila ei
ole täyttänyt virkaan siirtohetkellä voimassa olleita sivistys- ja hyvinvointialojen
toimialajohtajan viran kelpoisuusehtoja, koska hänellä ei ole ollut nimityshetkisten
kelpoisuusehtojen edellytettymää johtamiskoulutusta.

Kehitysjohtajan virkasuhteen irtisanominen
Kaupunginhallitus on päätöksellä 16.12.2019 § 509 päättänyt irtisanoa Riitta Erolan
virkasuhteen viranhaltijalain 37 §:n perusteella, koska hänen työtehtävänsä tulivat
olennaisesti ja pysyvästi vähentymään 1.1.2020 hänen hoitamansa kehitysjohtajan
viran lakkauttamisen vuoksi.
Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimuksia, jotka kaupunginhallitus on hylännyt
päätöksellä 10.2.2020 § 54.
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Riitta Erola on valittanut asiasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, joka on
ratkaisulla 22.12.2021 21/0419/2 hyväksynyt valituksen ja kumonnut
kaupunginhallituksen alkuperäisen irtisanomispäätöksen 16.12.2019 § 509 ja
oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen 10.2.2020 § 54 siltä osin, kuin asia koskee
Erolan irtisanomista, ja palauttanut asian kaupunginhallitukselle uudelleen
käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeuden mukaan irtisanomista koskeva päätös on lainvastainen, koska
työnantaja ei ole ennen Erolan irtisanomista riittävästi selvittänyt, kenet
irtisanomisuhan alaisista henkilöistä sijoitetaan toiseen virkasuhteeseen, kun
irtisanomisuhan alaisille ei ole annettu tilaisuutta ilmoittaa kiinnostustaan uusiin
perustettaviin virkoihin eikä heidän välillään ole suoritettu ansiovertailua.

Harkinta valitusluvan hakemisesta korkempaan hallinto-oikeuteen
Edellä kerrotuista päätöksistä kaupunki on hallinto-oikeudessa hävinnyt Sivistys- ja
hyvinvointialojen toimialajohtajan virantäyttöä ja kehitysjohtajan irtisanomista
koskevat asiasta ja nyt harkittavana on,tyydytäänkö ratkaisuihin vai tuleeko näihin
hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Jos kaupunki tyytyy päätöksiin omalta osaltaan, riippuvat sen jatkotoimet siitä
tekevätkö muut asianosaiset valituksia. Sivistys- ja hyvinvointialojen
toimialajohtajan valintapäätöksen kumoamista koskeva hallinto-oikeuden päätös ei
ole lainvoimainen ja sen lainvoimaiseksi tuleminen riippuu siitä, valittaako Lassila siitä.
Mikäli Lassila valittaa tai on valittanut päätöksestä, ei kaupunki voi omalta osaltaan
panna täytäntöön hallin-to-oikeuden päätöstä, jolla hänen virkasiirtonsa on kumottu
ennen kuin valitusasia on ratkennut. Tässä tapauksessa Lassila hoitaisi virkaa siihen
saakka, että asia on ratkaistu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Kun asia
muiden asianosaiten mahdollisten valitusten valitusten osalta ratkeaa, johtaa
päätöksiin tyytyminen kaupungin kannalta siihen, että sen tulee ryhtyä hallinto-
oikeuden päätöksistä ilmeneviin toimenpiteisiin. Kaupungin tulee siis suorittaa
uudestaan Riitta Erolan ja Antti Lassilan entisten virkojen lakkaamisesta seuraavat
toimet ja sivistys- ja hyvinvointialo-jen toimialajohtajan viran täyttäminen.
Mikäli kaupunki ei tyydy hallinto-oikeuden ratkaisuihin, tulee sen hakea valituslupaa,
jonka edellytyksenä on asian ennakkopäätösluonne, asiassa tapahtunut ilmeinen
virhe tai muu painava syy. Mikäli valituslupa tai valitusluvat myönnetään, edellyttää
hallinto-oikeuden päätöksen muuttuminen käytännössä sitä, että korkein hallinto-
oikeus pitää hallinto-oikeuden päätöstä lainvastaisena, on eri mieltä lain tulkinnasta
tai tulkitsee asiassa esitettyä näyttöä toisin kuin hallinto-oikeus.
Koska kyseessä olevat asiat liittyvät kiinteästi toisiinsa, on niitä koskevat päätökset
syytä tehdä samassa yhteydessä. Valittaminen vain toisesta päätöksestä johtaisi
jatkotoimien kannalta varsin hankalaan tilanteeseen, kun lainvoimaiseksi
mahdollisesti tulevan päätöksen täytäntöönpanemisessa jouduttaisiin ottamaan
huomioon toista asiaa koskeva kaupungin oma valitus ja mahdolliset muiden
asianosaisten valitukset. Lisäksi päätöksiin tyytymistä tai niistä valittamista koskevien
päätösten tulisi käytännössä olla saman sisältöisiä.
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Mahdolliset valitusperuteet sivistys- ja hyvinvointialojen toimialajohtajan
virantäytössä
Hallinto-oikeus on kyseessä olevassa päätöksessään todennut, että Lassila ei ”ole
suorittanut erillistä johtajakoulutusta, eikä hänen reservin aliupsee-rikoulutustaan
voida pitää kelpoisuusvaatimuksissa tarkoitettuna johtaja-koulutuksena.”. Tämän
vuoksi on todettu, ettei Lassila ole täyttänyt niitä viran kelpoisuusehtoja, jotka ovat
olleet voimassa valintahetkellä.
Tältä osain kyseessä on vain toteamus, eikä hallinto-oikeus ole perustellut, miksi
Lassilalla ollutta johtamiskoulutusta ei ole pidettävä kelpoisuusvaatimuksen
tarkoittamana koulutuksena eikä se ole myöskään ottanut kantaa siihen, mikä
koulutus olisi kelpoisuusvaatimuksen täyttävä.
Hallinto-oikeuden perusteluvelvollisuudesta säädetään oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetussa laissa (87 §). Oikeuskirjallisuuden mukaan pelkkää ”on
katsottava” -tyyppistä perustelua ei ole pidettävä lain edellyttämänä perusteluna.
Perustelujen puuttuminen voi johtaa päätöksen kumoamiseen. Kyseessä olevaa
päätöstä voidaan siten pitää virheellisenä jo perustelujen puutteellisuuden vuoksi.
Hallinto-oikeuden kelpoisuutta koskevan tulkinnan lopputuloksen arvioinnoissa on
puolestaan mielenkiintoista se, että hallinto-oikeus katsoo voivansa tietää, mitä
Rovaniemen kaupunginhallituksen enemmistö on päätöksellään 16.12.2019 § 503
termillä ”johtamiskoulutus” tarkoittanut, vaikka hallinto-oikeudella ei ole ollut
käytössään minkäänlaista näyttöä kaupunginhallituksen tarkoituksesta eikä kyseisellä
termillä ole muutoinkaan mitään vakiintunutta sisältöä, vaan kyseessä on yleiskielinen
ilmaus, jolla voidaan tarkoittaa sisällöltään ja laajuudeltaan hyvin erilaisia koulutuksia.
Merkille pantavaa on myös se, että hallinto-oikeus näyttää perusteluissaan
muuttaneen termin ”johtamiskoulutus” termiksi ”johtajakoulutus”, joilla voidaan
perustellusti katsoa tarkoitettavan laajuudeltaan erilaisia koulutuksia.
Vielä voidaan todeta, että hallinto-oikeus ei ole päätöksessään huomioinut sitä, että se
itsekin katsoo Lassilan täyttävän hoitamansa viran kelpoisuusvaatimukset 10.2.2020
lähtien, kun vaatimuksista oli kaupunginhallituksen päätöksellä poistettu
johtamiskoulutusta koskeva vaatimus.

Mahdolliset valitusperuteet kehitysjohtajan irtisanomista koskevaan
päätökseen
Erolan virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa on oikeudellisesti kyse siitä,
kuinka on tulkittava viranhaltijalain 37 §:ässä työnantajalle säädettyä velvollisuutta
selvittää se, voidaanko irtisanomisuhan alla oleva viranhaltija irtisanomisen sijasta
siirtää toiseen virkasuhteeseen tai työsuhteeseen. Käytännössä kyse on tässä
tapauksessa siitä, onko uutta sivistys- ja hyvinvointijohtajan tehtävää voitu tarjota vain
Lassilalle niin kuin nyt on tehty, vai olisiko sitä tullut tarjota sekä Lassilalle että Erolalle
ja suorittaa heidän välillään virkavalinta.
Kaupunki on soveltanut viranhaltijalain 37 §:ä sen esitöistä (HE 196/2002 s. 55)
ilmenevän tulkintaohjeen mukaisesti niin, että irtisanomisuhan alaiselle viranhaltijalle
on tarjottu ensisijaisesti sellaista virkaa, joka lähinnä vastaa hänen entistä
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virkasuhdettaan. Kaupungin tekemän arvion mukaan uusi sivistys- ja hyvinvointialojen
toimialajohtajan virka oli sisällöltään ja vastuiltaan lähinnä Lassilan hoitamaa
sivistysjohtajan virkaa. Kehitysjohtajan tehtävää lähinnä vastaavaksi tehtäväksi
katsottiin puolestaan aikuisten ja työikäisten palvelualueen palvelualuepäällikön virka,
jonka kelpoisuusehtoja Erola ei kuitenkaan täyttänyt.
Hallinto-oikeus on siis Erolan irtisanomista koskevassa päätöksessään katsonut, että
kaupungin olisi tullut tarjota hänellekin mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa
perustettavaan sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan ja tehdä sen jälkeen
ansiovertailu Erolan ja Lassilan kesken.
Myö tämä päätös on perusteuiden osalta pyuuttellinen, sillä hallinto-oikeus ei ole
päätöksessään ottanut kantaa siihen, miksi kaupungin on tullut ohittaa viranhaltijalain
37 §:n esitöissä ilmaistu tulkintaohje, jonka mukaan uutta tehtävää on tullut tarjota
viranhaltijalle, jonka entistä virkasuhdetta se lähinnä vastaa.
Viranhaltijalain 37 §:n tulkinnan ja kaupungin menettelyn oikeellisuuden arvioinnon
osalta on huomionarvoista myös se, että Lapin käräjäoikeus on Erolan tasa-arvolain ja
yhdenvertaisuuslain nojalla nostaman kanteen johdosta 30.9.2021 antamassaan,
kanteen hylänneessä päätöksessä katsonut kaupungin menetelleen Erolan
irtisanomisessa ja Lassilan virkaan siirtämisessä viranhaltijalain mukaisesti ja
muutoinkin asianmukaisesti. Käräjäoikeus on päätöksessään ottanut kantaa muun
ohella juuri siihen, onko kaupunki menetellyt oikein irtisanoessaan Erolan ja
siirtäessään Lassilan uuteen virkaan ilman hakumenettelyä.
Käräjäoikeuden päätös ei sido hallintotuomioistuinta, mutta sen painoarvon kannalta
merkittävää on se, että se perustuu huomattavasti laajempaan näyttömateriaaliin ja
on perusteltu yksityiskohtaisemmin ja laajemmin kuin hallinto-oikeuden päätös.

Yhteenveto
Edellä kerrotuin tavoin hallinto-oikeuden ratkaisut 21/0417/2 ja 21/0419/2 ovat
perustelujen osalta puuttelliset ja päätös 21/0419/2 on myös ristiriidassa samaa asiaa
koskevan käräjäokeuden ratkaisun kanssa. Näin ollen, mikäli ratkaisuihin tyydytään,
jää asia epäselväksi ja kaupungilta puuttuu selkeä oikeusohje niihin tilanteisiin, jossa
organisaatiota uudistetaan ja virkojen järjestellään uudelleen. Hallinto-oikeuden
päätösten lainvoimaiseksi jääminen voi johtaa myös kaupunkia kohtaan esitettävään,
palkanmenetykseen perustuvaan vahingonkorvauskanteeseen, mikäli sivistys- ja
hyvinvointijohtajan virkavalinta tulisi muuttumaan. Tämä seikka osaltaan puoltaa sitä,
että hallinto-oikeuden päätökset pyrittäisiin saamaan kumoutumaan.
Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen vaillinaisuuden ja käräjäoikeuden ja hallinto-
oikeuden päätösten ristiriitaisuuden vuoksi on perusteltua hakea asiaan korkeimman
hallinto-oikeuden kannanottoa. Valitusluvan hakemisen voidaan katsoa olevan
perusteltua asian ennakkopäätösluonteella ja valittamisen lain virheellisen
soveltamisen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
13.06.2022

16/2022

97 (126)

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki valittaa Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden 22.12.2021 antamista ratkaisuista 21/0417/2 ja 21/0419
/2 korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja pyytää korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset.
Äänestykset
Kaupunginjohtajan esitys JAA Tapion esitys EI
Jaa
Reijo Jylhä
Päivi Alaoja
Ei
Terhi Heikkilä
Riku Tapio
Matti Huutola
Timo Tolonen
Susanna Junttila
Eemeli Kajula
Raija Kerätär
Sara Seppänen
Päätös
Henri Ramberg ja Miikka Keränen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 24 § 7 kohta, osallistunut aiemmin asiaan liittyvän
valituksen / oikaisuvaatimuksen tekemiseen.)
Kaupunginlakimies Ville Vitikka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi (Hallintolaki 24 § 7 kohta, kaupunginlakimies on asianosaisen esimies).
Varajäsen Matti Huutola liittyi kokoukseeen.
Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Riku Tapio.
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstölakimies Hanna Haurista.
Riku Tapio esitti Terhi Heikkilän, Timo Tolosen, Matti Huutolan ja Raija Kerättären
kannattamana, että kaupunginhallitus merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksen tiedoksi ja päättää tyytyä siihen.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla
vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tapion esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettii 2 JAA -ääntä ja 8 EI -ääntä, yksi oli
poissa. Puheenjohtaja totesi, että Tapion esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Kaupunginjohtaja ja Päivi Alaoja pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävän
mielipiteensä.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.32 -17.42.
Eriävä mielipide
Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion eriävä mielipide:
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Koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisut 21/0417/2 ja 21/0419/2 ovat
perustelujen osalta puutteelliset ja päätös 21/0419/2 on myös ristiriidassa samaa
asiaa koskevan käräjäoikeuden ratkaisun 30.9.2021 L 20/6485 kanssa valitusluvan
hakeminen olisi perusteltua. Asian jääminen hallinto-oikeuden ratkaisujen varaan
jättää useita virkajärjestelyihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä avoimiksi tai
tulkinnanvaraisiksi. Tämä voi aiheuttaa ongelmia päätösten täytäntöönpanon osalta
mikäli muiden asianosaisten valitukset tulisivat menestymään. Lisäksi hallinto-
oikeuden ja käräjäoikeuden päätösten ristiriitaisuus luo oikeudellisesti epäselvän
tillanteen, joka voi aiheuttaa ongelmallisia tilanteita seuraavia virkajärjestelyitä
tehtäessä ottaen huomioon muun muassa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta
annetun lain 37§:n mukaisen työnantajaan kohdistuvan uudelleen
sijoittamisvelvoitteen.
Eriävä mielipide:
"Katsomme, että kaupunginjohtajan päätösesityksessä ja Johannes Aholan muistiossa
26.1.2022 on esitetty keskeiset perusteet - mm. käräjäoikeuden ja hallinto-oikeuden
ristiriitaiset päätökset - valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Emme katso
omaavamme sellaista lainopillista osaamista, että voisimme poiketa valmistelijan,
esittelijän ja asianajaja Johannes Aholan suosituksista.
Päivi Alaoja
Reijo Jylhä"
Esteellisyys
Miikka Keränen, Henri Ramberg, Ville Vitikka

Kaupunginhallitus, 09.05.2022, § 173
Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Kaupunginhallitus, 11.05.2022, § 178
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä, Hanna Haurinen
antti.maatta@rovaniemi.fi, hanna.haurinen@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja, henkilöstölakimies
Korkein hallinto-oikeus on 4.5.2022 antamassaan päätöksessä hylännyt
valituslupahakemuksen koskien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä
22.12.2021, 21/0417/2. Näin ollen valituslupahakemuksen kohteena ollut hallinto-
oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Kyseisellä päätöksellä Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut
kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 507 ja 20.2.2020 § 53 tekemät päätökset.
Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 507 todennut, että Antti Lassilan nykyinen virka
sivistyspalvelujen toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran
lakkauttamisen perusteella. Koska Lassilalle tarjolla olevat tehtävät
vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleen
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organisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, kaupunki on
selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran
tarjoamismahdollisuudet. Kaupunginhallitus on päättänyt, että viranhaltijalain 37 §:ssä
säädetyn mukaisesti Lassila sijoitetaan suostumuksensa mukaisesti toistaiseksi
voimassa olevaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan
virkaan 1.1.2020 alkaen.
Kaupunginhallitus on päätöksellään 20.2.2020 § 53 hylännyt päätöksestä 16.12.2019 §
507 tehdyt oikaisuvaatimukset, koska päätöksessä ei ole laillisuusvirheitä eikä
oikaisuvaatimusten hyväksyminen ole tarkoituksenmukaista. Pohjois-Suomen
hallinto-oikeus on taas nyt kyseessä olevassa ratkaisussa katsonut muun
muassa, ettei Lassila ole nimittämishetkellä ole ollut kelpoinen sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan. Nimittämishetken
jälkeen Rovaniemen kaupunginhallitus on kuitenkin lainvoimaisella päätöksellä
muuttanut viran kelpoisuusehtoja siten, että Lassilan voidaan katsoa täyttävän
ne.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä seuraa, että Antti Lassilan aiemman viran
lakattua 31.12.2019, on kaupungilla edelleen kunnan ja hyvinvointialueen
viranhaltijasta annetun lain 37 §:n perusteella velvoite sijoittaa Lassila
ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden toiseen virkasuhteeseen tai ottaa Lassila
sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan
tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.
Asiaa ei käytettävissä olevan valmisteluajan rajallisuudesta johtuen ehditä valmistella
9.5.2022 pidettävään kokoukseen. Tästä ja viranhoidon jatkuvuuden
turvaamisesta johtuen Antti Lassilalle on tarpeen antaa toimialajohtajan virkaan
väliaikainen viranhoitomääräys siihen saakka, että kaupunginhallitus on ratkaissut
Lassilan virkasuhdetta koskevan asian. Asia on suunniteltu valmisteltavaksi 30.5.
pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää määrätä Antti Lassilan hoitamaan sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaa väliaikaisesti siihen saakka,
että hänen virkasuhdettaan koskeva esittelytekstissä kuvattu asia on ratkaistu
kaupunginhallituksen päätöksellä. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Timo Tolonen esitti, että kaupunginhallitus ei määrää Antti Lassilaa hoitamaan
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaa väliaikaisesti. Lisäksi
kaupunginhallitus päättää, että sivistys- ja hyvinvointialan toimialajohtajan virka
laitetaan välittömästi avoimeen uudelleen hakuun.
Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus päättää määrätä Antti Lassilan hoitamaan sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaa 30.6.2022 saakka. Päätös
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pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toimialajohtajan
virkaan liittyvät asiat päätetään kaupunginhallituksen kokouksessa 30.5.2022.
Puheenjohtaja totesi, että Timo Tolosen esitys raukeaa kannattamattomana.
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Timo Tolonen jätti eriävän mielipiteen.
Mikkel Näkkäläjärvi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 11.39.

Kaupunginhallitus, 30.05.2022, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä, Hanna Haurinen, Jenni Saukkoriipi
antti.maatta@rovaniemi.fi, hanna.haurinen@rovaniemi.fi, jenni.
saukkoriipi@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja, henkilöstölakimies, hallintolakimies
Liitteet

1 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21_0419_2 asiassa 00452_20_2207.pdf
2 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21_0417_2 asioissa 00395_20_2209 ja
00451_20_2209 (1).pdf
3 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21_0416_2 asioissa 00394_20_2209 ja
00450_20_2209.pdf
Taustaa
Toimialajohtajan virka ja sen kelpoisuusehdot
Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 503 päättänyt perustaa sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran ja vahvistanut viran
kelpoisuusehdoksi ylempi soveltuva korkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveysalan sekä
sivistysalan tuntemus, johtamiskoulutus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja -
kokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätöksestä
on tehty oikaisuvaatimus.
Kaupunginhallitus on 10.2.2022 § 52 hyväksynyt oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä
todetuilla perusteilla ja muuttanut 16.12.2019 § 503 tekemäänsä päätöstä
kelpoisuusehtojen osalta siten, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan viran kelpoisuusehdoiksi on päätetty ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Kaupunginhallituksen päätöksestä on tehty
kaksi valitusta hallinto-oikeuteen, joka on ratkaisullaan 22.12.2021 nro 21/0416/2
hylännyt valitukset. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajan viran
kelpoisuusehtona ovat ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu
johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito.
Antti Lassilan virkasuhde
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Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 507 todennut, että Antti Lassilan nykyinen virka
sivistyspalvelujen toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran
lakkauttamisen perusteella. Koska Lassilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät
olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleen organisoinnista johtuen
viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, kaupunki on selvittänyt irtisanomisen
vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet. Kaupunginhallitus on
päättänyt, että viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Lassila sijoitetaan
suostumuksensa mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaan sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen.
Kaupunginhallitus on päätöksellään 20.2.2020 § 53 hylännyt päätöksestä 16.12.2019 §
507 tehdyt oikaisuvaatimukset, koska päätöksessä ei ole laillisuusvirheitä eikä
oikaisuvaatimusten hyväksyminen ole tarkoituksenmukaista. Päätöksestä on valitettu
hallinto-oikeuteen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antamassaan ratkaisussa 22.12.2021 nro 21/0417
/2 katsonut muun muassa, ettei Lassila ole nimittämishetkellä 16.12.2019 täyttänyt
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran nimityshetkellä
voimassa olevia kelpoisuusvaatimuksia. Jäljempänä arvioidaan sitä, että täyttääkö
Lassila toimialajohtajan viran tällä hetkellä voimassa olevat kelpoisuusvaatimukset.
Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut Antti Lassilalle valituslupaa Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden päätöksestä 22.12.2021 nro 21/0417/2. Näin ollen
kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 507 tekemä päätös on kumottu ja asia on tarpeen
ratkaista uudelleen.
Oikeudellinen arviointi
Virkasuhteen irtisanomisen edellytykset lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n
perusteella
Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista
syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn
vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä.
Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja
kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa
sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan
tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.
Sivistyspalvelujen toimialan toimialajohtajan viran lakattua 1.1.2020 alkaen Antti
Lassilan tehtävät ovat vähentyneet hänen aiemman virkansa osalta olennaisesti ja
pysyvästi tehtävien uudelleen järjestelyyn perustuen. Näin ollen virkasuhteen
irtisanomisen kriteereistä ensimmäinen täyttyy. Virkasuhteen irtisanomisen
edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tulee ratkaista, voidaanko Antti Lassila
1. sijoittaa toiseen virkasuhteeseen,
2. ottaa työsuhteeseen jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea Antti Lassilan
tehtävistä toimialajohtajan virassa, tai
3. kouluttaa uusiin tehtäviin.
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Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kunnallisesta viranhaltijasta (HE 196/2012)
todetaan, että “viranhaltijalle tulisi tarjota ensisijaisesti sellaista virkaa tai
virkasuhdetta, joka lähinnä vastaa hänen entistä virkasuhdettaan ja tämän jälkeen
muuta virkasuhdetta, johon hän on ammattitaitonsa ja kykyjensä puolesta sopiva.
Viranhaltijan tulee täyttää tarjottavan virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset.”
Antti Lassilan sijoittaminen toiseen virkasuhteeseen
30.5.2022 avoinna olevista viroista virka, joka lähinnä vastaa Antti Lassilan aiempaa
virkasuhdetta organisaatiotason ja palkkauksen osalta on perustettavaksi suunniteltu
sivistysjohtajan virka. Sivistysjohtajan viran perustamista on suunniteltu, koska
hyvinvointilautakunnan alaiset toiminnot siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja
koska sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalle jäävien tehtävien hoitamisen
järjestämistä on tarpeen ennakoida jo hyvissä ajoin. Hyvinvointialueelle tapahtuvan
toiminnan siirtämisen ollessa ajallisesti lähellä ja osan henkilöstöstä siirtyessä
mahdollisesti hyvinvointialueen valmistelutehtäviin on erittäin tärkeää turvata
siivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan johtaminen haavoittuvassa
siirtymätilanteessa. Sivistysjohtajan viran henkilöstön, toiminnan ja talouden
johtamiseen sekä toimielimen esittelijänä toimimiseen liittyvät tehtävät ovat
luonteeltaan samankaltaisia kuin lakkautetun sivistyspalvelujen toimialan
toimialajohtajan tehtävät. Sisällöltään tehtävät eroavat toisistaan lähinnä niiltä osin,
kuin kysymyksessä on hyvinvointilautakunnan alaisten toimintojen johtaminen
toimialajohtajan roolissa. Rovaniemen kaupungilla ei ole tällä hetkellä
uudelleensijoittamisvelvoitetta muita viranhaltijoita kuin Lassilaa kohtaan.
Yleisten virkanimitysperusteiden ja kelpoisuusehtojen täyttyminen
Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taito viittaa lähinnä koulutuksen ja
työkokemuksen avulla hankittuun osaamiseen, kyky tuloksellisen työskentelyn
edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja koeteltu kansalaiskunto
nuhteettomaan käytökseen ja yleisessä kansalaistoiminnassa hankittuihin ansioihin.
Sivistysjohtajan virkaan suunnitellut kelpoisuusehdot ovat ylempi
korkeakoulututkinto, johtamiskokemus, erinomainen suomen kielen suullinen ja
kirjallinen taito sekä riittävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Koulutuksensa, työkokemuksensa ja Rovaniemen kaupungin palveluksessa
osoitettujen taitojen, kykyjen ja soveltuvuuden perusteella Antti Lassila täyttää yleisten
virkanimitysperusteiden ja virkaan suunniteltujen kelpoisuusehtojen vaatimukset.
Yhteenveto
Työnantajalla on lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n perusteella velvollisuus
selvittää ennen irtisanomista mahdollisuudet sijoittaa Antti Lassila toiseen
ensisijaisesti hänen aiempaa toimialajohtajan virkasuhdettaan vastaavaan
virkasuhteeseen. Rovaniemen kaupungissa on 30.5.2022 suunniteltu perustettavaksi
sivistysjohtajan virka, joka vastaa Lassilan aiempaa virkasuhdetta. Lassila täyttää
perustuslaissa säädetyt vaatimukset ja kaupungin asettamat kelpoisuusehdot. Edellä
todetun johdosta kaupunki on velvollinen tarjoamaan sivistysjohtajan virkaa Antti
Lassilalle 30.5.2022 alkaen irtisanomisen vaihtoehtona.
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Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. lakkauttaa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran ja
perustaa sivistysjohtajan viran esittelytekstissä todetuilla perusteilla.
Sivistysjohtaja toimii sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden (tällä hetkellä
koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, vapaa-ajanpalvelut)
palvelualuepäällikköjen esihenkilönä sekä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialan toimialajohtajana. Viran kelpoisuusehdoksi vahvistetaan ylempi
korkeakoulututkinto, johtamiskokemus, erinomainen suomen kielen suullinen ja
kirjallinen taito sekä riittävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Viran
tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 8587,50 euroa.
2. Lisäksi kaupunginhallitus päättää todeta, että Antti Lassilan virka
sivistyspalvelujen toimialan toimialajohtajana on lakannut 31.12.2019 lukien.
Koska Lassilalle tarjolla olevat tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi
toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n
tarkoittamalla tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen
vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37
§:ssä säädetyn mukaisesti kaupunginhallitus päättää sijoittaa Lassilan
esittelytekstissä todetuilla perusteilla toistaiseksi voimassa olevaan
sivistysjohtajan virkaan 30.5.2022 alkaen. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa perustelutekstiä otsikon "Antti Lassilan
sijoittaminen toiseen virkasuhteeseen" alle seuraavasti:
"30.5.2022 avoinna olevista viroista virka, joka lähinnä vastaa Antti Lassilan aiempaa
virkasuhdetta organisaatiotason ja palkkauksen osalta on perustettavaksi suunniteltu
sivistysjohtajan virka. Sivistysjohtajan viran perustamista on suunniteltu, koska
hyvinvointilautakunnan alaiset toiminnot siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja
koska sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalle jäävien tehtävien hoitamisen
järjestämistä on tarpeen ennakoida jo hyvissä ajoin. Hyvinvointialueelle tapahtuvan
toiminnan siirtämisen ollessa ajallisesti lähellä ja osan henkilöstöstä siirtyessä
mahdollisesti hyvinvointialueen valmistelutehtäviin on erittäin tärkeää turvata
siivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan johtaminen haavoittuvassa
siirtymätilanteessa. Sivistysjohtajan viran henkilöstön, toiminnan ja talouden
johtamiseen sekä toimielimen esittelijänä toimimiseen liittyvät tehtävät ovat
luonteeltaan samankaltaisia kuin lakkautetun sivistyspalvelujen toimialan
toimialajohtajan tehtävät. Sisällöltään tehtävät eroavat toisistaan lähinnä niiltä osin,
kuin kysymyksessä on hyvinvointilautakunnan alaisten toimintojen johtaminen
toimialajohtajan roolissa.
31.12.2019 lakkautettujen virkojen osalta kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 509
irtisanonut kehitysjohtajan tehtävää hoitaneen viranhaltijan. Pohjois-Suomen hallinto-
oikeus on sittemmin ratkaisussaan 22.12.2021 nro 21/0419/2 kumonnut
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irtisanominen katsoen, ettei viranhaltijan uudelleen sijoittamista oltu selvitetty
riittävästi. Irtisanomisen vaihtoehtona työnantaja on kuitenkin sijoittanut 31.12.2019 §
99 viranhaltijan irtisanomisajan kuluessa toiseen virkaan lainvoimaisella päätöksellä.
Ottaen huomioon lisäksi, että viranhaltijalle tulee tarjota ensisijaisesti sellaista virkaa
tai virkasuhdetta, joka lähinnä vastaa hänen entistä virkasuhdettaan ja se, että Pohjois-
Suomen hallinto-oikeus on ratkaisussaan 5.5.2022 nro 585/2022 katsonut,
että kehitysjohtaja ei ole toiminut kaupungin toimialajohtajana tai toimialajohtajaa
vastaavassa asemassa. Lassila on kerrotusti toiminut sivistyspalvelujen toimialan
toimialajohtajana ja 37 §:n nojalla avointa virkaa on tarjottava suoraan hänelle. Ottaen
huomioon edellä kerrottu Rovaniemen kaupungilla ei ole tällä hetkellä
uudelleensijoittamisvelvoitetta muita viranhaltijoita kuin Lassilaa kohtaan."
Varsinainen päätösehdotus säilyy alkuperäisenä.
Timo Tolonen teki kokouksessa esityksen, että pohjaesitystä muutetaan seuraavasti:
1. Viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 8587,50 euroa lause poistetaan ja
sen sijaan kirjoitetaan: "Viran tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan
myöhemmin. Virka julistetaan välittämättömästi avoimeksi ja haettavaksi."
2. Kaupunginhallitus päättää, että Antti Lassila jatkaa ko. viran hoitamista siihen
saakka kunnes virka saadaan täytetyksi.
Kaupunginhallitus piti tauon klo 18.06 - 18.45.
Puheenjohtaja totesi neuvottelutauon jälkeen läsnäolijat. Tauon aikana Heikki Autto ja
Mikkel Näkkäläjärvi olivat poistuneet kokouksesta, muuten kokous jatkui samalla
kokooonpanolla kuin ennen taukoa.
Neuvottelutauon jälkeen Henri Ramberg esitti Riku Tapion ja Terhi Heikkilän
kannattamana, että "asia palautetaan valmisteluun ja hallinto-oikeuden päätösten
mukaisesti asianosaisilta viranhaltijoilta kysytään kiinnostusta sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan, ja asiassa suoritetaan
tosiasiallinen ansiovertailu, ja päätös tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi
kesäkuussa 2022. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, ettei tässä vaiheessa perusteta
uutta virkaa, vaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virka
lakkautetaan vuoden 2022 lopussa."
Puheenjohtaja totesi, että Timo Tolosen esitys raukesi kannattamattomana.
Kaupunginhallitus päätti Henri Rambergin esityksen mukaisesti.
Heikki Autto liittyi kokoukseen klo 18.50.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 233
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Haurinen, Antti Määttä
hanna.haurinen@rovaniemi.fi, antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstölakimies, henkilöstöjohtaja
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Kaupunki on 11.11.2019 päättänyt organisaatiouudistuksesta ja 18.11.2019
lakkauttanut muun muassa sivistysjohtajan ja kehitysjohtajan virat 1.1.2020 alkaen.
Kaupunki on 16.12.2019 päättänyt perustaa uuden organisaation mukaisen sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran. Virka on tullut avoimeksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 22.12.2021 21/0417/2 johdosta.
Kaupunginhallitus on 30.5.2022 § 203 päättänyt, että hallinto-oikeuden päätösten
22.12.2021 21/0417/2 ja 21/0419/2 johdosta kyseisten päätösten asianosaisilta
viranhaltijoilta Antti Lassilalta ja Riitta Erolalta kysytään kiinnostusta sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan ja asiassa suoritetaan
ansiovertailu heidän välillään. Sekä Lassila että Erola ovat ilmoittaneet
kiinnostuksensa nyt kyseessä olevaan virkaan.
Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen
tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti
tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen
lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien
hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan
yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita
sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä
asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava
huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset
työtehtävät.
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran kelpoisuusehtona on
ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus
sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Viran keskeisinä
tehtävinä sen perustamishetkellä ovat olleet
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan strateginen ja operatiivinen toiminnan
ja palvelutuotannon johtaminen
Kaupungin johtoryhmän jäsenen tehtävät
Sivistys- ja perusturvalautakuntien esittelijän tehtävät
Palvelualuepäälliköiden ja yhteisten palvelujen henkilöstön henkilöstöhallinto,
koko toimialan henkilöstön johtaminen palvelualueiden johtamisen kautta.
Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö ja vaikuttaminen.
Kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelujen prosessien johtaminen ja
kehittäminen.
- Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö erityisesti sivistys-, vapaa-aika-, koulutus- ja
varhaiskasvastus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden osalta.
Perusturvalautakunta on 17.2.2021 § 18 päättänyt perustaa sosiaali- ja terveysjohtajan
määräaikaisen viran ja kaupunginhallitus on päätöksellään 22.2.2021 § 60 määrännyt
perusturvalautakunnan esittelijäksi sosiaali- ja terveysjohtajan. Näin ollen sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan tehtävistäkuva on muuttunut sen
perustamisesta siten, että perusturvalautakunnan esittelijän tehtävä sekä
perusturvalautakunnan alaisten palvelujen operatiivinen johtaminen ja
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perusturvalautakunnan alaisten palvelualuepäälliköiden ja hallintoylilääkärin
esimiehenä toimiminen ovat jääneet pois sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan tehtävistä.
Ansiovertailu tehdään silmällä pitäen edellä kerrottuja lain ja tehtävän edellyttämiä
seikkoja ja Rovaniemen kaupungin organisaatiota.
Hakijoita perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella vertailtaessa on
nimitysperusteita oikeuskäytännön mukaan arvioitava kokonaisuutena, jossa
koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös hakijan viran
hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet (KHO 2005:44).
Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön perusteella virkaan nimittävällä on
harkintavaltaa muun ohella sen suhteen, miten virkaan kuuluvien tehtävien asettamia
vaatimuksia ja hakijoiden ansioita painotetaan. Tämä koskee myös esimerkiksi
hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä viran tehtäviin perehtyneisyyden
keskinäistä painotusta hakijoita vertailtaessa. (AOA sij. 5.10.2017, dnro EOAK/3992
/2017)
Virkaan ilmoittautuneiden ansiot
Lassila on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, jota voidaan pitää virkaan
soveltuvana. Hän toimii tällä hetkellä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialajohtajana, jota tehtävää hän on hoitanut 1.1.2020 lukien. Hänen
tehtävänkuvansa on yllä kerrottu. Tätä ennen Lassila on toiminut Sivistyspalveluiden
toimialajohtajana vuosina 2015 - 2019. Toimialajohtajana hänen tehtäviinsä kuluu
toimialan tulosohjauksesta, palvelutuotannon toteuttamisesta sekä taloudesta
vastaaminen, toimialan ja sen palvelualueiden sisäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja
työvoiman käytöstä päättäminen, toimialan johtaminen ja kehittäminen, toimialan
talouden, toiminnan ja henkilöstön johtaminen, toimialaan kuuluvia asioita
käsittelevän lautakunnan esittelijänä toimiminen, kaupungin johtoryhmän jäsenenä
toimiminen sekä toimialan henkilöstön johtaminen. Lassilan on toiminut lisäksi
sivistyspalveluiden tuotanto osaston johtajana vuosina 2011-2014, joka tehtävä on
vastannut toimialajohtajan tehtävää sekä koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkönä
vuosina 2009 - 2011, jolloin hänen vastuualueenaan on ollut Rovaniemen kaupungin
koulutuspalveluiden johtaminen. Lassila on myös toiminut rehtorina vuosina 2008 -
2009.
Erola on koulutukseltaan terveystieteiden tohtori (pääaineena terveyshallintotiede) ja
oikeustieteiden maisteri. Näitä koulutuksia voidaan pitää virkaan soveltuvana. Lisäksi
Erola on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Erola toimii tällä hetkellä
hallintolakimiehenä, jota tehtävää hän on hoitanut 1.1.2020 lukien.
Hallintolakimiehenä hänen tehtäviinsä kuuluu huolehtia kaupungin sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä sivistystoimen palveluiden, päätöksenteon, hallinnon ja
sopimus- ym. toiminnan lainmukaisuudesta toimivan johdon tukena. Tätä ennen hän
on toiminut Rovaniemen kaupungin kehitysjohtajana 1.12.2015 - 31.12.2019, jolloin
hänen tehtäviin on kuulunut hallinnon toimialan konsernihallinnon palvelualueen
esimiehenä toimiminen kaupunginjohtajan ohella, kaupunginjohtajan sijaisen
tehtävät, varaesittelijänä kaupunginhallituksessa, kaupunginjohtoryhmän jäsenenä ja
varapuheenjohtajana toimiminen, omistajaohjaukseen liittyvät valmistelutehtävät
hallinnossa, hallinnon kehittämistehtävät, kaupunginsihteerin ja kaupunginkamreerin
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lähiesimiehenä toimiminen, maahanmuuttoasioiden koordinointi sekä kaupungin
edustajana toimiminen maakunnallisessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun
ohjausryhmässä.
Erola on lisäksi toiminut Oulun kaupungilla Sosiaali- ja terveystoimessa 14.8.2006
-31.12.2011 ja hyvinvointipalvelut 1.1.2012 – 15.7.2014 palvelutuotantojohtajana,
jolloin hänen vastuulleen on kuulunut sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon
kokonaisvaltainen johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstö- ja
talousjohtaminen, toiminnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi sekä kaupungin
johtoryhmän jäsenenä toimiminen. Erola on lisäksi toiminut Oulun
vastaanottokeskuksen johtajana vuosina 2003 – 2006. Erola on myös toiminut
Lääkärikeskus Gyneko Oy ja Gyneko Invest Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1997-2003
ja Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Ky:ssä 1992– 2000 yrittäjänä ja
konttoripäällikkönä.
Ansiovertailu
Molemmilla virkaan ilmoittautuneilla on katsottava olevan tehtävään soveltuva ylempi
korkeakolututkinto sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Lassila on toiminut toimialajohtajana tai vastaavassa tehtävässä vuodesta 2011 alkaen
ja sitä ennen kerrotusti muissa johtotehtävissä vuodesta 2009 alkaen eli yhteensä
hänellä on tehtävässä vaadittua käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemusta yli 12 vuotta. Erolalla taas on edellä kerrotusti kyseistä kokemusta
yli 20 vuotta. Näin ollen molemmilla on tehtävän hoitamisen kannalta riittävä
käytännössä osoitettu johtamistaito ja kokemus. Molemmat virkaan ilmoittautuneista
täyttävät siten vaaditut kelpoisuusehdot.
Erolalla on pitkä johtamiskokemus. Tästä johtamiskokemuksesta suurin osa on
sosiaali-ja terveyspuolelta. Sivistystoimialan osalta johtamiskokemus tulee lähinnä
Oulun kaupungin palvelutuotantojohtaja kokemuksen kautta, jolloin hän johti sosiaali-
ja terveystoimen palvelutuotantoa, johon varhaiskasvatus kuului yhtenä osana. Lisäksi
hän nykyisessä tehtävässä on perehtynyt sivistystoimialan juridisiin kysymyksiin. Erola
on myös suorittanut opettajaopintoja ja kasvatustieteen perusopintoja. Nyt kyseessä
olevaa toimialajohtajan tehtävää lähinnä oleva Erolan työkokemus on Oulun
kaupungin palvelutuotantojohtajana toimiminen, jolloin hän on vastannut sosiaali- ja
terveystoimen palvelutuotannon kokonaisvaltaisesta johtamisesta toimialalla, jonka
henkilöstömäärä on ollut n. 3000 henkilöä ja talousvastuu 200 M€. Kyseessä ei
kuitenkaan ole täysin toimialajohtajan asemaa ja tehtäviä vastaava tehtävä.
Erola on toiminut myös Rovaniemen kaupungin kehitysjohtajana. Kehitysjohtaja on
vastannut osaltaan hallinnon toimialan noin 9 miljoonan euron budjetista ja hänen
alaisuudessaan on työskennellyt yhteensä 55 henkilöä. Kehitysjohtajan tehtävä ei
kuitenkaan ole ollut toimialajohtajien kanssa vastaava, sillä hallinnon toimialaa on
johtanut kaupunginjohtaja.
Lassilalla on myös pitkä johtamiskokemus. Hän on toiminut toimialajohtajana ja
toimialajohtavaa läheisesti vastaavassa tehtävässä yli kymmenen vuoden ajan ja
kaupungin johtoryhmän jäsenenä yli kuuden vuoden ajan. Hänen
johtamiskokemuksensa keskittyy sivistyspuolen johtamiseen, mutta hän on
toimiessaan johtotehtävissä saavuttanut myös sosiaali- ja terveysalan tuntemusta.
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Lassila on hoitanut vuodesta 2020 alkaen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan virkaa. Aika on ollut poikkeuksellinen korona pandemista ja Ukrainan
sodasta johtuen. Lassila on toimialajohtajan vastannut vuodesta 2020 alkaen
hyvinvointipalvelujen poikkeusolojen, häiriötilanteiden sekä koronatyön johtamista.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin on tänä aikana kohdistunut merkittäviä haasteita sekä
valtakunnallisesti että paikallisesti. Toimilalalla on on jouduttu
varautumaan epidemian pahenemiseen ja varautumisen takia tekemään
työntekijöiden siirtoja sekä poikkeuksellisen isoja sosiaali- ja terveysalan hankintoja.
Tämän lisäksi toimialajohtaja on ollut johtajatasolla vahvasti mukana
hyvinvointialueen valmistelussa ja sosiaali- ja terveysalan siirtymisessä kaupungilta
hyvinvointialueelle. Lassila on suoriutunut tästä poikkeusolojen johtamisesta hyvin.
Ottaen huomioon, että Rovaniemen kaupungille on sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialan toimialajohtajan viran perustamisen jälkeen perustetut sosiaali- ja
terveysjohtajan virka ja sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan
tehtävistäkuvaa on muutettu siten, että perusturvalautakunnan esittelijän tehtävä
sekä perusturvalautakunnan alaisten palvelujen operatiivinen johtaminen ja
perusturvalautakunnan alaiset esimiestehtävät ovat jääneet pois sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan tehtävistä sekä se, että mainitut
toimet ovat vuoden 2023 alussa siirtymässä pois Rovaniemen kaupungilta
hyvinvointialueelle, nyt kyseessä olevassa ansiovertailussa työnanatajalla on
aiheellista painottaa sosiaali- ja terveyspuolen osaamisen sijasta sivistyspuolen
osaamista. Näin varsinkin kun sivistystoimiala tulee vuoden vaihteen jälkeen olemaan
yksi Rovaniemen kaupungin suurimmista toimialoista. Tältä osin Lassila on Erolaa
ansioituneempi.
Lisäksi huomioon on otettava, että vaikka Erolalla on ollut johtaja tehtävissä pitkää, ei
tehtävien voida katsoa suoraan vastaavan toimialajohtajan tehtävää. Lassila taas on
hoitanut toimialajohtajan tehtäviä yli kuuden vuoden ajan, joten hän on myös tältä
osin ansioituneempi nyt kyseessä olevaan virkaan.
Virkaan nimittäminen
Lassilan hoitaman sivistyspalvelujen toimialan toimialajohtajan viran lakattua 1.1.2020
alkaen, työnantajan tulee selvittää viranhaltijalain 37 §:n nojalla Lassila sijoittaminen
toiseen virkasuhteeseen tai hänen ottaminen työsuhteeseen jonka tehtävät eivät
olennaisesti poikkea tämän tehtävistä toimialajohtajan virasta, tai kouluttaa uusiin
tehtäviin.
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kunnallisesta viranhaltijasta (HE 196/2012)
todetaan, että “viranhaltijalle tulisi tarjota ensisijaisesti sellaista virkaa tai
virkasuhdetta, joka lähinnä vastaa hänen entistä virkasuhdettaan ja tämän jälkeen
muuta virkasuhdetta, johon hän on ammattitaitonsa ja kykyjensä puolesta sopiva.
Viranhaltijan tulee täyttää tarjottavan virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset.
Nyt avoinna oleva sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virka
vastaa lähinnä Lassilan entistä virkaa. Edellä kerrotusti Lassila on virkaan kelpoinen ja
ansioitunein. Näin ollen hänet tulee nimittää avoinna olevaan sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää sijoitaa Antti Lassilan viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn
mukaisesti esittelytekstissä todetuilla perusteilla toistaiseksi voimassa olevaan
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan 13.6.2022 alkaen.
Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Hanna Haurinen esitteli asiaa kaupunginhallitukselle asian käsittelyn aikana.
Timo Tolonen esitti, että "Kaupunginhallitus päättää julistaa sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran välittömästi avoimeksi ja
julkisesti haettavaksi. Antti Lassila jatkaa tehtävässä, kunnes virka on täytetty."
Kaupunginjohtajan kokouksessa antama muutettu esitys:
Kaupunginhallitus päättää sijoittaa Antti Lassilan viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn
mukaisesti esittelytekstissä todetuilla perusteilla toistaiseksi voimassa olevaan
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan 13.6.2022 alkaen.
Päätös on voimassa kunnes organisaatio on muodostunut uudelleen
hyvinvointialueen alkamiseen liittyen. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että Timo Tolosen esitys raukesi
kannattamattomana. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Lassila, vakanssirekisterin pitäjä Laukkanen
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§ 234
Kaupunginsihteerin sijaisen määrääminen
ROIDno-2022-2126
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Haurinen
hanna.haurinen@rovaniemi.fi
henkilöstölakimies
Kaupunginsihteerin vastuualueet ovat hallintopalvelut -yksikön
esihenkilö, kaupunginhallituksen sihteeri, kaupunginvaltuuston sihteeri,
nimitysjaoston sihteeri, kaupunkistrategia sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen. Kaupunginsihteeri valmistelee kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston päätöksentekoa. Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi
kaupunginsihteerille tulee valita sijainen (varahenkilö) ja häiriöttömän päätöksenteon
varmistamiseksi kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen ja nimitysjaostoon
tulee valita varapöytäkirjanpitäjät.
Hallintosäännön 57 §:n 3 momentin mukaan toimialajohtajan,
konsernitalouspäällikön, rakennuttamispäällikön, henkilöstöjohtajan, viestintä- ja
markkinointijohtajan ja kaupunginsihteerin valitsee virkaansa kaupunginhallitus, joka
vahvistaa viran palkkauksen ja virkavaalin, sekä virkasuhteen keston. Koska
varahenkilön määräämisestä ei ole hallintosäännössä muuta määrätty,
kaupunginhallitus määrää myös varahenkilön.
Hallintosäännön 96 §:n 3 momentin mukaan valtuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
kaupunginsihteerin sijaiseksi määrätään hallintolakimies Jenni Saukkoriipi
kaupunginhallituksen varapöytäkirjanpitäjäksi määrätään kaupunginsihteerin
sijaiseksi määrätty
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee kaupunginvaltuuston kokousten 1. varapöytäkirjanpitäjäksi
kaupunginsihteerin sijaiseksi määrätyn ja toiseksi varapöytäkirjanpitäjäksi henkilöstö-
ja hallintojohtajan.
Päätös
Jenni Saukkoriipi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki § 28 1 kohta, asianosainen)
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Jenni Saukkoriipi
Tiedoksi
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§ 236
Toimielinten kokoukset 1.8.2022 alkaen
ROIDno-2020-867
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Koronavirukseen liittyen etätyö- ja muut vastaavat suositukset ovat päättyneet.
Toimielimiä suositellaan päättämään kokouskäytännöistään seuraavien ehdotusten
mukaisesti:
Toimielinten kokoukset ovat pääsääntöisesti lähikokouksia, mutta myös
hybridikokoukset ja sähköiset kokoukset ovat mahdollisia.
Etäosallistumista suositellaan vain perusteellusta syystä.
Lähikokouksissa tulee noudattaa tarkkaa ja hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja
sairaana ei tule osallistua lähikokoukseen.
Toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous lähi-, hybridi- vai
sähköisenä kokouksena.
Tilanteen muuttuessa häiriötilanteiden johtoryhmä antaa kokoussuositukset.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
antaa toimielimille yllä olevat suositukset toimielinten kokouskäytännöiksi.
että kaupunginhallituksen kokouksissa on vahva läsnäolosuositus ja
etäosallistuminen on mahdollista vain perustellusta syystä.
että kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää pidetäänkö
kaupunginhallituksen kokous lähi-, hybridi- vai sähköisenä kokouksena.
että talousarviokokoukset järjestetään pelkästään läsnäolokokouksina.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 237
Kaupunginvaltuuston 23.5.2022 päätösten täytäntöönpano
ROIDno-2021-2802
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus
katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että
valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 23.5.2022. Kaupunginvaltuuston kokouksen
yhteydessä jätettiin yhdeksän valtuustoaloitetta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
todeta, että valtuuston kokouksessaan 23.5.2022 tekemiä päätöksiä ei ole tehty
virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi
tai ole muutoin lainvastaisia,
panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ei toimenpiteitä
§ 46 Pöytäkirjan tarkastus
Ei toimenpiteitä
§ 47 Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 04/2022
Jakelu:
tiedoksi: tarkastuslautakunta
§ 48 Eroaminen hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä / Alanne-Kunnari
Jakelu:
tiedoksi: ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: toimielimen sihteeri, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto,
luottamushenkilörekisteri
§ 49 Rovaniemen kaupunkistrategia 2030
Jakelu:
toimenpiteitä varten: johtoryhmä, strategiatyöryhmä
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§ 50 Valmiussuunnitelma
Jakelu:
toimenpiteitä varten: riskienhallintapäällikkö, viestintä- ja markkinointijohtaja
§ 51 Hallinnon ja talouden tarkastuksen kilpailutuksen järjestäminen
Jakelu:
toimenpiteitä varten: tarkastuslautakunta
§ 52 Valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden työsuhde etu
Jakelu:
toimenpiteitä varten: henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä
§ 53 Valtuustoaloite puurakentamisen kehittämisohjelma
Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimialapäällikkö Jaakko Rantsi
§ 54 Valtuustoaloite määräaikaisten opettajien kesäajan palkoista
Jakelu:
toimenpiteitä varten: henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä
§ 55 Valtuustoaloite Talviuinnin järjestäminen Rovaniemellä
Jakelu:
toimenpiteitä varten: liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen
§ 56 Valtuustoaloite kaupungin panostukset huoltovarmuuteemme ja energian
omavaraisuuteemme
Jakelu:
toimenpiteitä varten: riskienhallintapäällikkö Johanna Aho
§ 57 Valtuustoaloite Design for all -periaate lähtökohdaksi kaupungin rakentamisessa
ja suunnittelussa
Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaupungininsinööri Jukka Ylinampa, erityissuunnittelija Tuomas
Mathlein
§ 58 Valtuustoaloite kotihoidontukea saavan vanhemman maksualennuksista
Jakelu:
toimenpiteitä varten: vapaa-ajan palvelut, palvelualuepäällikkö Merja Tervo
§ 59 Valtuustoaloite tulvasuojelusta
Jakelu:
toimenpiteitä varten: tekniset palvelut, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa
§ 60 Valtuustoaloite pukukopit ja wc:t Salmijärven uimarannalle
Jakelu:
toimenpiteitä varten: tekniset palvelut, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa
§ 61 Kokouksen päättäminen
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Ei toimenpiteitä
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 238
Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus
yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 24.5.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi
yleiseen tietoverkkoon 31.5.2022
elinvoimalautakunta 31.5.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 7.6.2022
sivistyslautakunta 2.6.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
9.6.2022
Lupainsinööri
lupatunnukset 698-2022 55, 57, 63, 65, 70, 72 ajalla 28.4.-3.6.2022
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Rekrytointilisä sijaisille 30.9.2022 asti, 25.05.2022
§ 54 Palveluohjaajan viran tehtäväpalkan määrittäminen/22820004, 27.05.2022
§ 55 Palveluvastaavan tehtäväpalkan määrittäminen määräajaksi / 75121002,
30.05.2022
§ 56 Palveluvastaavan tehtävän määräaikainen muutos / 75121004, 30.05.2022
§ 57 Tehtäväpalkan määrittäminen määräajaksi/53042009, 02.06.2022
Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 59 Puitejärjestely - Ilmanvaihtotyöt, puitesopimusurakoitsijoiden valinta, 25.05.2022
§ 60 Puitejärjestely - Ilmanvaihtokanavien nuohous, säätö ja puhtauden tarkistus,
palveluntuottajien valinta, 25.05.2022
Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Tietohallintoasiantuntija toimen (vakanssinumero 74748003) täyttäminen,
27.05.2022
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielimen
pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä
oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja
toimielimen pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin
verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä osoitteessa Kairatie
75, Rovaniemen kaupungin päätöksenteon ja johdon palvelut, kokousta seuraavasta
päivästä lähtien.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta
sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe
klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros,
Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to
klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
13.06.2022

16/2022

118 (126)

Äänestykset
Pohjaesitys JAA, Rambergin esitys EI (otto-oikeus)
Jaa
Eemeli Kajula
Reijo Jylhä
Riku Tapio
Päivi Alanne-Kunnari
Timo Tolonen
Terhi Heikkilä
Päivi Alaoja
Susanna Junttila
Ei
Henri Ramberg
Miikka Keränen
Sara Seppänen
Päätös
Henri Ramberg esitti Miikka Keräsen kannattamana, että “Kaupunginhallitus päättää
käyttää otto-oikeutta Elinvoimalautakunnan 31.5.2022 tekemään päätökseen ’§93
Arctic Design Week 2022 raportti ja suunnitelma vuosille 2023-2024’, ja päättää
käsitellä asian seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Muilta osin
kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.”
Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys,
jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava
äänestys.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa
suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla
vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä ja 3 EI -ääntä, 0 oli poissa.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Henri Ramberg jätti eriävän mielipiteen.
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§ 239
Ilmoitusasiat
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus järjestää perinteiset MRL-neuvottelupäivät Muonion Lapland
Hotelli Oloksella 31.8.-1.9.2022. Liitteenä kutsu ja päivien ohjelma.
Lapin hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen päätös 25.5.2022 123 §
Hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunnan asettaminen
Lapin liitto
Lapin liiton valtuuston 16.5.2022 kokouksen pöytäkirja, joka on luettavissa
osoitteessa https://lapinliittod10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meetings&id=2
Rovaniemen hovioikeus
toimintakertomus vuodelta 2021, luettavissa osoitteessa https://oikeus.fi
/hovioikeudet/rovaniemenhovioikeus/fi/index/toiminta/toimintakertomukset_1.
html
Rovaniemen kaupunki
rakennustarkastajan viranhaltijapäätös 23.5.2022 68 §, antopv. 25.5.2022, 698-
409-169-179, Asemantie 1, Rovaniemi
vanhus- ja vammaisneuvoston raportti 10.5.2022 järjestetystä
esteettömyyskävelystä
vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 4/2022 20.5.2022
vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 4/2022 1.6.2022
Valtiovarainministeriö
Lausuntopyyntö 31.5.2022 hallituksen esitysluonnoksesta Kevasta annetun lain
muuttamisesta
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupungnjohtajan esityksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston
puheenjohtajiston osallistumaan MRL -neuvottelupäiville.
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Kaupunginhallitus, § 77,21.02.2022
Kaupunginhallitus, § 240, 13.06.2022
§ 240
LISÄPYKÄLÄ: Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin / yhteisöihin ja toimiohjeiden
antaminen / KAS asunnot
ROIDno-2022-67
Kaupunginhallitus, 21.02.2022, § 77
Liitteet

1 Kaupungin edustajat yhtiöissä ja yhteisöissä 2022 kh 21.2.2022
Hallintosäännön 154 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta.
Ehdotus
Esittelijä: Susanna Junttila
Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
asian luonteen ja kaupunginjohtajan esteellisyyden vuoksi ja, että puheenjohtajan
ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Kaupunginhallitus päättää nimitysjaoston esityksen mukaisesti
nimetä henkilöt yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeen yhtiöiden ja
yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä liitteen 1
mukaisesti,
antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate
tulee huomioon otetuksi.
Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää
tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä
kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja
kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana
kaupunki edellyttää, että kaikki tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävät suorittavat
kaupungin ja tytäryhtiöiden yhteisesti hankkiman HHJ-koulutuksen.
Päätös
Pertti Lakkala poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1
mom kohta 1) Napapiirin Residuum Oy:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain
28 § 1 mom kohta 1) Sarastia Oy:tä ja Lapin Ammattikorkeakoulua
koskevan päätöksenteon ajaksi.
Eemeli Kajula poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1
mom kohta 1) KAS-Asunnot Oy:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
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Terhi Heikkilä poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1
mom kohta 1) Rovaniemen Keskuspesula Oy:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Antti Määttä poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1
mom kohta 1) Lapin Alueteatteriyhdistys ry:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän kohdan osalta toimi Ulla-Kirsikka Vainio.
Mikkel Näkkäläjärvi poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain
28 § 1 mom kohta 1) Lapin Liikunta ry:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Riku Tapio poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1
mom kohta 1) Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiö sr:ää koskevan päätöksenteon
ajaksi.
Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin
kokouksessa päivitetyn liitteen 1 mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus päätti
yksimielisesti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.37-14.47.
Ville Vitikka poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.37.

Kaupunginhallitus, 13.06.2022, § 240
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
KAS Asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään 14.6.2022 Kuntatalolla. Kaupunginhallituksen
yhtiökokousedustajaksi valitsema toimialajohtaja Jaakko Rantsi on estynyt
osallistumaan kokoukseen samana päivänä pidettävän yhdyskuntasuunnittelun
lautakunnan kokouksen vuoksi, joten kaupunginhallituksen on tarpeen valita
kokoukseen uusi edustaja.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää 21.2.2022 valitun yhtiökokousedustajan ollessa
estynyt valita kaupungin yhtiökokousedustajaksi KAS Asunnot Oy:n yhtiökokoukseen
hallintolakimies Jenni Saukkoriipin ja ohjeistaa hänet toimimaan siten, että
yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäseneksi Eemeli Kajulan. Päätös pannaan
täytäntöön välittömästi ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Eemeli Kajula ja Jenni Saukkoriipi poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (28§ 1 mom 5 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 241
Muut asiat

Ehdotus

Päätös
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11.
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Muutoksenhakukielto
§209, §210, §211, §215, §216, §218, §222, §223, §224, §225, §226, §229, §231, §235,
§237, §238, §239
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§212, §213, §214, §217, §219, §220, §221, §228, §230, §232, §233, §234, §236, §240
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
Puhelinnumero: 016 3221
Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15
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Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.
Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30
Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätös halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon
nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.

